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SODELOVALI SO ŠTEVILNI TUJI IN DOMAČI GOSTI TER PREDSTAVNIKI INVALIDSKIH
ORGANIZACIJ
Jože Globokar
Na spletni platformi Quoroom je 20. novembra 2021 potekala mednarodna video konferenca »Večja mobilnost
in dostopnost sta pot k večji udeležbi in opolnomočenju invalidov v družbi«. Sodelovali so številni domači in tuji
gosti ter predstavniki invalidskih organizacij. Konferenco sta vodila Mateja Toman in Štefan Kušar.

GIBANJE, NARAVA IN DOBRA DRUŽBA SO PRVINE, KI POSAMEZNIKU V ŽIVLJENJE PRINAŠAJO
RADOST IN ZDRAVJE
Skupni članek
Pohodniki in invalidni pohodniki so se letos z akcijo Gibalno ovirani gore osvajajo (GOGO) povzpeli na 9 vrhov oz.
koč: 29. maja – Mirna gora, 13. junija – Planina Razor, 16. junija – Planina nad Vrhniko, 26. junija – Čaven, 27. junija
– Ruška koča, 4. septembra – Pokljuka, 26. septembra – Boč, 16. oktobra – Trstelj in 23. oktobra – Tončkov dom na
Lisci.

NOVOSTI SPREMENJENEGA ZAKONA O OSEBNI ASISTENCI
Matej Verbajs
Po več kot letu dni priprav je bila konec oktobra sprejeta novela Zakona o osebni asistenci, ki je prinesla nekaj
sprememb tudi za uporabnike osebne asistence.

MEDNARODNI DAN INVALIDOV
Jože Globokar

3. decembra vsako leto obeležujemo mednarodni dan invalidov. Tema letošnjega mednarodnega dneva
invalidov je - »Niso vse invalidnosti vidne,« zato ob težavah s katerimi se invalidi soočamo pri enakopravnem
vključevanju v družbo, želimo posebej opozoriti na tako imenovane nevidne invalidnosti, ki so pogosto
spregledane.

TRENERKA S 100-ODSTOTNIM IZKUPIČKOM
Tomaž Bukovec, Nedeljski dnevnik, Jože Globokar
Ljubljančanka Polona Sladič se je s strelstvom začela ukvarjati kot 11-letno dekle leta 1980 v Strelskem klubu
Proleter v Šiški. V enajstih letih aktivnega tekmovanja je dvakrat osvojila naslov državne prvakinje, po
osamosvojitvi je bila članica državne reprezentance, leta 1995 pa je zaradi težav s hrbtenico zaključila svojo
tekmovalno pot. Tistega leta je parastrelska ekipa iskala pomočnika za evropsko prvenstvo na Finskem in
reprezentant Ernest Jazbinšek jo je povabil k sodelovanju. Ker je kot absolventka takrat imela čas, je ponudbo
sprejela. Še isto jesen pa so jo reprezentanti prepričali, da je postala njihova trenerka.

NA SVETOVNEM PRVENSTVU SLOVENIJA DRUGA, CENTRIH TRETJI
Lutfi Abdullahu
V Radečah je v organizaciji Ribiške družine Radeče od 6. do 9. oktobra 2021 potekalo svetovno prvenstvo v
športnem ribolovu s plovcem za invalide, veterane in ribiče nad 55 let. Prvenstva se je udeležilo 34 ekip iz 18 držav,
med njimi so tekmovali tudi slovenski ribiči. V ekipni konkurenci je bila prva Italija (18 – 40.174), odlično drugo
mesto je osvojila Slovenija (21 – 34.908), tretje pa Belgija (35 – 215).

70 HAIKUJEV OB 70-LETNICI KNJIŽNICE FRANCETA BALANTIČA V KAMNIKU
Jože Globokar (vir: Občina Kamnik)
V samostanu Mekinje je 26. oktobra 2021 potekala predstavitev Knjižne zbirke haikujev pesnice Darinke Slanovec.
Zbirka, ki jo je avtorica posvetila Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik, nosi naslov Kamniške svetilke. Darinka
Slanovec je članica Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine in je za svoje haikuje prejela že vrsto mednarodnih
nagrad.

JOŽETU GLOBOKARJU PLAKETA DRŽAVNEGA SVETA
Uredništvo
Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca je med drugimi za plaketo Državnega sveta Republike Slovenije ob 5.
decembru, mednarodnem dnevu prostovoljcev, v letu 2021 predlagal tudi našega člana Jožeta Globokarja.
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NASLEDNJE LETO NAM LAHKO PRINESE BOLJŠO
MATERIALNO IN ZDRAVSTVENO BLAGINJO
gromno
trpljenja
zaradi vir‐
usa, ki ga znanost
kljub izrednemu
napredku od za‐
četka epidemije
še
ne
more
povsem ukrotiti. Zato je tesnoba ob
pogledu na globalne številke poko‐
jnih, izčrpane obraze zdravstvenih
delavcev, prestrašene prebivalce plan‐
eta Zemlja zaradi opustošenja na
telesu in duši, ki ga za sabo zapušča
virus, zelo prisotna.
In ta kruta realnost nas mora
spodbuditi, da postanemo čim bolj
odgovorni do sebe in drugih, tudi v
vizionarstvu in upanju na boljši svet in
čas blagostanja v vsej svoji veličini, ki
bo zagotovo prišel. Samo želim si, da
davek ne bo prevelik.
Pozitiven odnos do prihodnosti in
optimizem na obronkih že nakazujeta
naslednje leto, ki nam lahko prinese boljšo
materialno, predvsem pa zdravstveno
blaginjo. Pred nami so prazniki
pričakovanja in novega življenja, ti nam v
svoji sporočilnosti prinašajo upanje in
zaupanje. Bodimo del tega radostnega
vrtinca in veselimo se! Novo leto bomo
zagotovo lažje pričakali v optimizmu za
boljši jutri.
Spoštovane in spoštovani, ne mi takoj
oporekati, da me je moj uvod odpeljal v
filozofske dimenzije, ki so včasih predaleč
od realnosti. Smo v času razmišljanja o
dogodkih leta, ki se izteka, o osebnem
zadovoljstvu z življenjem in odnosih, ki jih v
tej vedno bolj sekularizirani družbi živimo.
To pa nam daje upanje, da se s svobodnimi
mislimi, jasnim pogledom in vizijo zazremo
v prihodnost in se tudi z optimizmom in
radostjo življenja pripravimo na nove izzive
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in uspešna dejanja za naše in skupno
dobro.
Leto 2021 je na področju invalidskega
varstva tudi po zaslugi državnega sveta,
aktualne vlade in poslancev državnega
zbora doprineslo kar nekaj pozitivnih
novosti za slovenske invalide. O tem sem
podrobno pisal v prejšnjih Kolumnah, pa
naj izpostavim samo zadnje tri, ki dosegajo
največji krog članstva. Spomladi so se
zvišale minimalne invalidske pokojnine na
388,00 evrov, odmerna stopnja bodočih
invalidskih upokojencev pa na 41 % . Poleti
se je odpravila diskriminacija zavarovancev
po zakonu ZPIZ 2, ki je določil, da tisti, ki se
niso poškodovali na delovnem mestu, niso
upravičeni do nadomestila za invalidnino. V
jeseni je bila sprejeta novela zakona ZZVZZ,
ki z letom 2023 uzakonja obnovitveno
rehabilitacijo najtežje gibalno oviranim
invalidom. Do sedaj in tudi še naslednje
leto je bila in bo zagotovljena preko
javnega razpisa ZZZS.
Pred nami pa sta še dva za invalide izredno
pomembna zakona, ki sta trenutno še v
državnozborski proceduri. Zakon o
dolgotrajni oskrbi, ki bo občutno izboljšal
kvaliteto življenja našim članom in vsem
ostalim invalidom, ki so starejši od 65 let in
potrebujejo več medicinske oskrbe.
Trenutno pa zaradi starostne omejitve ne
morejo koristiti Zakona o osebni asistenci.
Vendar smo pri vsej dobronamernosti
zakonodajalca opazili, da bi bila invalidom
po trenutnem predlogu avtomatsko
odvzeta pravica do odločanja in
razpolaganja glede dodatka za pomoč in
postrežbo (DPP). Te pravice pa si ne bomo
pustili vzeti! Sami smo sposobni odločati,
ali bomo DPP namenili za storitve osebne
asistence ali storitve zaradi dolgotrajne
oskrbe ali si bomo sami organizirali pomoč
in ne bomo bremenili sistema. To je naša
pravica in tukaj bom naredil PIKO!

Drugi zakon pa se nanaša na Zakon o igrah
na srečo (ZIS)z, ki se je od spomladanskih
mesecev, ko je bil predstavljen, zelo
spremenil in lahko prinese neslutene
negativne posledice. Predlog bo prinesel
spremembo pri obeh organizatorjih
klasičnih iger na srečo, saj predvideva več
(pet) organizatorjev in zmanjšanje
koncesijskih dajatev na najmanj 5 %. V
Evropski uniji imajo države po enega
organizatorja iger na srečo, le dve državi
poleg Slovenije imata dva. V tem trenutku
oba prireditelja 90 % koncesijskih dajatev
namenjata fundaciji FŠO in FIHO, slednja
sofinancira
vse
posebne
socialne
programe, ki jih izvajajo invalidske in
humanitarne organizacije za najranljivejše
prebivalce Slovenije. To eksperimentiranje
ministrstva za finance je neodgovorno,
dokler za invalide ni sistemskih rešitev, na
kar jih med drugim napotuje že sprejeta
zakonodaja na področju invalidskega in
socialnega varstva. V veliki meri to
napotuje Zakon o izenačevanju možnosti
invalidov in Konvencije Združenih narodov
o pravicah invalidov, ki ga je naša država
sprejela že leta 2004. Pri pripravi teh dveh
zakonov je bil kršen tudi mednarodni
slogan, ki je v Sloveniji že kar nekaj časa v
veljavi, »Nič o invalidih brez invalidov!«,
zakona sta se namreč pripravljala brez
sodelovanja predstavnikov invalidov.
Spoštovane in spoštovani, naj vsem
Vam zaželim, da bi v teh zadnjih dneh
letošnjega leta v krogu svojih najdražjih
doživeli lep, miren in blagoslovljen
božič. Želim vam ponosno praznovanje
dneva samostojnosti in enotnosti, v
novem letu pa Vam iz srca želim veliko
zdravja, miru, osebne sreče in da se vam
izpolnijo vsa pričakovanja, v katera
vlagate svojo energijo. S R E Č N O!!!

[

DELOZVEZE

]

USKLAJEVANJE URNIKA ZA NOVO TEKMOVALNO SEZONO
vod v delovni sestanek je ob
odsotnosti predsednika ZPS
Daneta Kastelica pričel pod‐
predsednik Damjan Hovnik, ki je
povedal, da je šport paraplegikov in
tetraplegikov pomembna dejavnost
naše organizacije. Poudaril je, da so že
nekateri predhodniki z velikih tek‐
movanj prinašali medalje. Pripomnil je
tudi, da je šport trenutno v stagnaciji in
si želi, da bi se ponovno dvignil na višji
nivo. Vsem je tudi zaželel množično in
uspešno športno sezono. Delovnega
sestanka se je udeležil tudi strokovni
sodelavec Zveze za šport invalidov
Slovenije – Slovenski paralimpijski ko‐
mite Žiga Kobaševič, ki je predstavil
poročila z državnih prvenstev. V
nadaljevanju so udeleženci prisluhnili
poročilom vodij posamičnih športnih
panog in vodji športa za sezono
2020/2021.
O ligaškem tekmovanju in drugih
športnih dogodkih so poročali: Janez
Hudej (vodja atletike), Rudi Centrih
(vodja športnega ribolova), Robert
Žerovnik (vodja streljanja, ki je
vodenje predal Toniju Bavcu), Aleš
Povše (vodja kegljanja) in Gregor
Gračner (vodja košarke). Vsi so bili
enotnega mnenja, da je koronavirus
močno
okrnil
tekmovanja
in
pripomogel k temu, da je bila pretekla
sezona manj obiskana.
S poročili in predlogi o športnih
aktivnostih članov so se jim pridružili
tudi športni referenti pokrajinskih
društev ZPS: Franc Borovnjak (DP
MS), David Slaček (DP MB), Jovita
Jeglič (DP KR), Klavdij Leban (DP NG),
Siniša Jeremič (DP KP), Mirko Sintič
(DP NM), Nenad Stojakovič (DP CE),
Jože Ponebšek (DP LJ) in Mitja Breg
(DP SG). Janez Hudej je nekaj besed
namenil tudi 52. memorialu Bojana
Hrovatina z državnim prvenstvom in

mednarodno udeležbo. Tekmovanje je
letos potekalo na izredno visokem
nivoju, udeležba pa je bila slabša, saj se
ga je udeležilo skromnih 41 domačih
ter 16 tujih atletinj in atletov.
Slovenskim tekmovalcem so se
pridružili tudi športniki iz Srbije, Bosne
in Hercegovine, Črne gore in Hrvaške.
Sledilo je zahtevno usklajevanje
obsežnega tekmovalnega urnika za
sezono 2021/2022. Uskladiti je bilo
treba vsa ligaška tekmovanja s po
tremi ali štirimi krogi (atletika, košarka,
kegljanje, streljanje, športni ribolov,
šah), tekmovanje v Regionalni NLB
Wheel ligi, mednarodna tekmovanja,
svetovna in državna prvenstva, ki jih
organizira Zveza ŠIS-SPK.
V nadaljevanju delovnega sestanka je
Gregor Gračner (tudi podpredsednik
Zveze

ŠIS-SPK)
predstavil
vključevanje
paraplegikov in tetraplegikov v
programe ZPS. Dotaknil se je tudi
letošnjih paralimpijskih iger v Tokiu, na
katerih je Slovenija ponovno osvojila
medalje (srebrno, bronasto). Žalosti
dejstvo, da je paralimpijskih igrah
čedalje manj mladih udeležencev.
Pripomnil je, da so naši parašportniki
še vedno za drugimi državami, katerih
športniki nastopajo na najvišjih
svetovnih tekmovanjih. Omenil je
športe, na katerih so naši športniki na
paralimpijskih igrah osvajali medalje, in
streljanje kot edini šport, v katerem
Slovenija še lahko osvoji medaljo.
Ob zaključku delovnega sestanka so
udeleženci razpravljali tudi o prihodnji
tekmovalni sezoni ter podali vrsto
pobud in idej.

Sestanek referentov (Foto: arhiv ZPS)

5

[

DELOZVEZE

]

SODELOVALI SO ŠTEVILNI TUJI IN DOMAČI GOSTI TER
PREDSTAVNIKI INVALIDSKIH ORGANIZACĲ
uvodu sta udeležence najprej
pozdravila in nagovorila Janez
Cigler Kralj, minister za delo,
družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Slovenija (MDDSZ) in
Helena Dalli, komisarka za enakost iz
Evropske komisije, v uvodnih govorih
pa: Peter Svetina, Varuh človekovih
pravic RS, Katarina Ivanković
Knežević, generalna direktorica Gen‐
eralnega direktorata za zaposlovanje,
socialne zadeve in vključevanje iz
Evropske
komisije,
Ioannis
Vardakastanis,
predsednik
Ev‐
ropskega invalidskega foruma (EDF),
Dane Kastelic, državni svetnik RS in
predsednik Zveze paraplegikov Slov‐
enije, ter Borut Sever, predsednik
Nacionalnega sveta invalidskih organ‐
izacij Slovenije.
Slovenija je naredila korak naprej
in v Ustavo zapisala znakovni jezik
gluhih
in
naglušnih
ter
gluhoslepih. O tem so govorili: mag.

Cveto Uršič, državni sekretar MDDSZ,
Anton Petrič, strokovni sodelavec
Zveze gluhih in naglušnih Slovenije, ter
Urša Lušina, strokovna delavka
Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN.
Osrednjo temo – Multimodalna
mobilnost – je vodila Suzana Tajnik,
sekretarka MDDSZ. »Omogočanje
multimodalne mobilnosti oseb z
različnimi oviranostmi« je predstavil
mag. Roman Rener, svetovalec
direktorja
Geodetskega
inštituta
Slovenije, »Dostopnost in mobilnost
invalidov znotraj stavb« dr. Igor Bizjak,
direktor Urbanističnega inštituta RS,
»Kako poskuša Evropska komisija
okrepiti pravice invalidov pri uporabi
različnih načinov prevoza« Elisabeth
Kotthaus, vodja enote Generalnega
direktorata za mobilnost in promet ter
namestnica generalnega direktorja –
koordinacija direktorata B Evropske
komisije, »Urbani transport« Anča
Gunta,
generalna
sekretarka

Konferenco sta vodila Mateja Toman in Štefan Kušar. (Foto: arhiv ZPS)
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Evropskega invalidskega foruma in
»Invalidom dostopno potovanje«
(osebne izkušnje – praktični vidik
uporabnika, ki je sodeloval v projektu
multimodalne mobilnosti) mag. Aljoša
Škaper, ustanovitelj www.pridem.si.
Sledila je razprava, nato pa naslednji
sklop video konference.
Predstavitev
EU-kartice
in
ugodnosti za invalide je vodila
Inmaculada Placencia Porrero, višja
svetovalka Enote za invalidnost in
vključenost Generalnega direktorata za
zaposlovanje pri Evropski komisiji,
predstavili
pa:
»Predstavitev
slovenskega
projekta
EU-kartice
ugodnosti za invalide« Saša Mlakar,
sekretarka
MDDSZ,
»Predstavitev
belgijskega
projekta
EU-kartice
ugodnosti za invalide« Joachim
Lommelen, zakonodajni svetovalec
Zvezne javne službe za socialno varnost
Belgija, »Malteške izkušnje z EU-kartico
ugodnosti za invalide« Rhoda
Garland, izvršna direktorica Komisije za
pravice invalidov Malta, »EU-kartica
ugodnosti za invalide, ključ do globalne
mobilnosti invalidov po celotni
Evropski uniji« Pierre Gyselinck, član
uprave
Evropskega
invalidskega
foruma, »Izkušnje o ugodnosti EUkartice za invalide pa uporabnik Ivo
Jakovljević iz Društva distrofikov
Slovenije.
V nadaljevanju je EU Strategijo o
pravicah invalidov za obdobje
2021–2030
vodila
Catherine
Naughton, direktorica Evropskega
invalidskega foruma, predstavili pa:
»Deinstitucionalizacijo in kakovost
storitev kot dva ključna elementa nove
EU strategije o pravicah invalidov« Luk

[
Zeldeloo, glavni sekretar Evropskega
združenja ponudnikov storitev za
invalide, »Uveljavitev določb o
invalidnosti v novi uredbi o skupnih
določbah v EU skladih« Robert Jan
UHL, analitik politike za pravične in
enakopravne družbe, Enota za
institucionalno sodelovanje in omrežja
Agencije Evropske unije za temeljne
pravice, »Upanja in pričakovanja
invalidov, kaj bo prinesla nova Strategija
o pravicah invalidov 2021–2030« John
Patrick
Clarke,
podpredsednik
Evropskega
invalidskega
foruma,
»Trajnosten in enak dostop do
zdravstvenega varstva – obnovitvena
rehabilitacija in krepitev okvira EU v
skladu s Konvencijo o pravicah
invalidov – nadzorni mehanizem«
Dane Kastelic, državni svetnik RS in
predsednik
Zveze
paraplegikov
Slovenije, »Instrumenti za izvajanje
Strategije o pravicah invalidov
2021–2030 in posledično financiranje«
Inmaculada Placencia Porrero, višja
svetovalka, Enota za invalidnost in
vključenost, Generalnega direktorata za
zaposlovanje v Evropski komisiji.
Konferenca se je končala z zaključnim
govorom državnega sekretarja, mag.
Cveta Uršiča MDDSZ, ki je omenil
uspešen potek konference in se zahvalil
vsem, ki so sodelovali pri izvedbi tega
zahtevnega dogodka na daljavo.
Državni svetnik in predsednik naše
zveze je v uvodnem nagovoru orisal
svoj pogled na mobilnost in
dostopnost invalidov do različnih
področij družbe in poudaril: »Zavedanje
o tem, kako pomemben je dostop do
procesov odločanja v državi, se krepi tudi
s tem, ko se preko državnega sveta
parlamentarna vrata vedno znova odpira
različnim invalidskim in humanitarnim
organizacijam. Tako v okviru obravnave
posameznih zakonskih predlogov in
drugih aktov kot tudi z vidika krepitve vezi
s civilno družbo, preko različnih posvetov,
organiziranih na teme, ki se jih v drugih
okoljih morebiti odpre težje ali z več
zadržka«.
Pri predstavitvi svojega področja je
izpostavil dve pereči temi. Ena se je s
sprejemom zakonske podlage v
slovenskem parlamentu že rešila, druga
pa čaka na implementacijo in
zakonodajni postopek v naslednjem
letu. Obe se nanašata na slovenski

DELOZVEZE

]

Konferenca je potekala v slovenskem, angleškem in znakovnem jeziku. (Foto: arhiv ZPS)

zakonodajni sistem, hkrati pa sta del
uresničevanja nove evropske strategije
o pravicah invalidov za obdobje
2021–2030. Ob tem je dodal: »Slovenija
se že dalj časa zavzema za vzpostavitev
svojega enega in enotnega nadzornega
mehanizma, ki bo neodvisen na način,
kot ga zahteva Konvencija o pravicah
invalidov v svojem 33. členu. Trenutno
imamo vzpostavljen tripartitni sistem
Sveta za invalide RS, v katerem je sedem
članov invalidskih organizacij, sedem
članov strokovnih institucij in tudi sedem
vladnih članov. In to zadnje je zagotovo
več kot sporno, saj nadzorni mehanizem
nadzoruje samega sebe. Ta svet tudi nima
stalnega financiranja. Že od konca leta
2016 pa se člani sveta zavzemajo za
njegovo samostojno vlogo, saj je že kot

tak v veliki meri deloval dobro in v
dobrobit invalidov. Zato sta ga podprli
tudi dve predhodni vladi in opravljena je
bila celotna analiza pravilne umestitve
Sveta za invalide RS v slovenski pravni
sistem. Minilo je dobro leto, odkar je
pripravljen nov Zakon o Svetu za invalide
RS, ki zadostuje vsem normativom
samostojnega nadzornega organa, ki bi
ga vodili invalidi in v katerem bi prav tako
sodelovali člani strokovnih institucij.
Menim, da bi na ta način Slovenija
invalidom zagotovila pravo varovalko pri
uresničevanju implementacije Konvencije
in pri tem omogočila, da invalidi vodijo
nadzorni mehanizem ter s tem resnično
zagotovila rek »Nič o invalidih brez
invalidov!«

Dane Kastelic je predstavil instrumente za izvajanje Strategije o pravicah
invalidov in posledično financiranje. (Foto: arhiv ZPS)
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GIBANJE, NARAVA IN DOBRA DRUŽBA SO PRVINE, KI
POSAMEZNIKUVŽIVLJENJEPRINAŠAJORADOSTINZDRAVJE

onosni partnerji akcije so Planin‐
ska zveza Slovenije, Sonček −
Zveza društev za cerebralno
paralizo Slovenije so. p., Zveza paraple‐
gikov Slovenije in Društvo distrofikov
Slovenije. Takšne akcije si ni možno
zamisliti brez organizirane pomoči
prostovoljcev, zato so se akciji
priključili Slovenska Karitas, Združenje
slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
in Zveza tabornikov Slovenije ter
druge manjše humanitarne organiza‐
cije: zavoda Manipura in Nefiks, Cona
Korak – Fužinski gamsi in številni
posamezniki. Hvala vsem prosto‐
voljcem za pomoč!
Akcija
poteka
pod
častnim
pokroviteljstvom
predsednika
Republike Slovenije Boruta Pahorja.
Projekt so tudi letos aktivno podprli
ambasadorji: Evgen Bavčar, Urška
Vučak Markež, Marija in Andrej
Štremfelj, Tone Kuntner, Brigita
Langerholc, Viki Grošelj, Žiga X Gombač
in Andrej Težak - Tešky. Akcijo podpirajo
parašportniki, med njimi tudi Nastja

Fijolič, Matej Arh, Lena Gabršček,
Matic Keržan, Dejan Fabčič, Sandi
Novak, Tanja Cerkvenik, Jernej
Slivnik, Gregor Gračner, Anej
Doplihar, David Škorjanc in Franci
Pinter - Ančo. Tekom leta je akcijo
podprlo in se pohodov udeležilo še
veliko pomembnih in znanih Slovenk in
Slovencev: Natalija Spark, Franc
Bogovič …
V danih razmerah je lažje, če imaš
partnerja, ki ti stoji ob strani. Tega se
zavedamo tudi v akciji Gibalno ovirani
gore osvajajo, zato smo še toliko bolj
počaščeni in hvaležni, da nas tudi v tej
sezoni podpira Nicehash, slovenski
posrednik pri rudarjenju kriptovalut,
upravlja ga slovensko podjetje H-BIT.
Z inkluzijskim pohodom na Mirno goro
se je v soboto, 29. maja, tudi v praksi
začela letošnja vseslovenska akcija
Gibalno ovirani gore osvajajo. Dva za
prej načrtovana pohoda smo prestavili
na začetek poletja, enega odpovedali
zaradi slabe vremenske napovedi in
enemu zamenjali cilj.

Letos so se pohodov prvič organizirano
udeležili člani in članice Društva
distrofikov Slovenije.
Pohodnikom na raznoraznih invalidskih
vozičkih je vodja pohoda razporedil
prostovoljce – pomagali so celo
pohodniki invalidi – slepi, slabovidni,
gluhi in naglušni. V prvi vrsti je bilo
treba namestiti „gurtne“, s katerimi so
pomagali povleči invalidske vozičke
proti vrhu. Pohodnikom na električnih
invalidskih vozičkih so največjo težavo
predstavljali strmi vzponi, kjer je prišlo
do pregretja in izklopa elektro motorja,
ter nekajminutne prisilne pavze, in strm
vzpon na gramozni cesti, saj so se
pogonska kolesa vrtela v prazno.
Spust je za osebe na invalidskih
vozičkih na ročni pogon prav tako
naporen kot vzpon, saj ne gre za delo
istih mišic, ampak za delo, za katerega
sklepi in mišice niso bile ustvarjeni. Prav
tako so si prostovoljci pri zaviranju
pomagali z „gurtnami“. Kljub mehkejši
podlagi ni bilo veliko spodrsavanja in je
spust dobro potekal, le dlani in roke so
trpele. Tisti z električnimi vozički so
malce bolj uživali, saj zavira motor, le
paziti so morali na kakšen dvignjen
teren, da se ni poškodovalo dno vozička.
Posebno nas veseli, da se v naše akcije
vključuje tudi gospodarstvo in tako s
sredstvi in empatijo zaposlenih prispeva
k medsebojnemu povezovanju z
nevladnim sektorjem. Zaposleni v
gospodarstvu pokažejo tudi družbeno
odgovornost do ljudi, ki za dosego
svojih ciljev potrebujejo njihovo
sodelovanje.
Tako
invalidnim
planincem, ki potrebujejo oporo pri
svojih podvigih, veliko pomeni, da je
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gospodarski sektor pripravljen podariti
delovni dan svojih uslužbencev za
doprinos k polnejšemu življenju ljudi, ki
bi brez njihove opore sedeli doma.
Tako je svoje vtise po pohodu strnil
Blaž Urbanč: »Današnji pohod na
Planino nad Vrhniko, ki je bila obsijana s
soncem, je skozi navzočnost številnih
udeležencev vnovič potrdil voljnost,
strast in solidarnost do narave in
sočloveka, ki ne izključuje nikogar.
Veseli me, da projekt GOGO dokazuje,
da koncept inkluzije ni oddaljena
zamisel, ki bi bila sleherniku
nerazumljiva, ravno nasprotno, gre za
izjemen dokaz, kako pojem živeti v
resničnosti in združevati ljudi z

različnimi izkušnjami in viri znanja ter
spretnosti. Prepričan sem, da smo z
osebnim
prispevkom,
tj.
s
sproščenostjo, uspeli zagotoviti varno
okolje vsakomur, ki ga je potreboval, da
se je počutil prijetno in predvsem
sprejeto.
Želim si, da bi nekoč ob pomoči
nadaljnjega izvajanja vseslovenskega
inkluzijskega pohoda uspeli doseči v
planinkah in planincih navdih ter
odločitev
po
samoiniciativno
organiziranih pohodih bodisi v
regionalnem bodisi lokalnem okolju, ki
bo združeval planince in sklepal nova
prijateljstva ob manjših organizacijskih
naporih. Lepo je biti del krasnega

vzdušja in pisati s črnilom poglavja
čudovitih izkušenj, še lepše pa je
spodbuditi ljudi, da se nam pridružijo.«
V kočah so bili na mizah postavljeni
valjčki, ki so signalizirali gluhemu
natakarju, ali želi oseba naročiti, plačati,
ali da preprosto uživa, ter ponudba jedi,
ki jih je mogoče naročiti s kretnjami. V
mapi na mizi so bili listi, kjer so bile
slikovno in v besedi prikazane/opisane
ponudba in kretnje za naročilo ter
kretnje za abecedo.
Pohodniki so v kočah z velikim veseljem
sooblikovali, soustvarjali in izvajali
kulturni program ter uživali v izvajanju
raznolikih emocionalnih in edukativnih
igric. Na splošno pohodniki cenijo, da
so pohodi organizirani, varni, vodeni, da
imajo možnost spoznavanja okolice,
rastlin, zgodovine kraja …
Eldar Omerčić, ki je član Društva
distrofikov Slovenije in nastopa kot
stand up komik pod imenom »The
Eldar«, si je nadel napis »UP5 na 1919«,
sedel na skuter in se odpeljal z njim v
Izolo. V krajih, kjer se je ustavil, je
nagovarjal ljudi in delil smeh. V
Hangarju je v petek, 9. 7. 2021,
organiziral
tudi nastop kolegov
komikov, kjer je bil
povezovalec,
nastopili pa so Matej Pušnik, Jurij
Kaluža, Ajda Peternel, Alen Borišek,
Peter Šanovič - Šano, Rok Škrlep in
Klemen Bučan. Ta večer je bil krona
nabiralnega potovanja.
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Naloga akcije je tudi, da se opremimo s
potrebnimi pripomočki, ki bodo olajšali
oz. omogočili npr. pohod ali vstop v
objekt. Zato smo nabavili primeren
invalidski voziček ter se prijavili na
razpis za nabavo še enega, zložljive
klančine
in
pripomoček
za
premagovanje zahtevnejšega terena.
Na enem od pohodov smo omogočili
tudi
predstavitev
in
preizkus
električnega invalidskega vozička, ki
zmore premagovati zahtevne terene –
Extreme X8 4 x 4.
Jurček Nowakk, vodja odbora PINOPP, si z ekipo prizadeva, da se zberejo
sredstva, s katerimi bi se ustvarila
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mobilna aplikacija InPlaninec, ki bo
dostopna, in jo bo možno uporabiti s
pametnim
telefonom. „Invalidom
bomo omogočili, da bodo uživali na
planinskih poteh. S tablami bomo
označili poti, dostopne invalidom in
ljudem na vozičkih. Vse to bo
predstavljeno v brezplačni spletni
aplikaciji z vsemi podatki, ki jih invalidi
potrebujejo, da bo tudi njihova pot v
hribe varna in prijazna," je povedal
Nowakk. Komaj čakamo, da bo
ugledala luč sveta.
Poskrbeli smo za boljšo medijsko
prepoznavnost in obveščanje ciljne
skupine. Pred nami je evalvacija,
podroben pregled pozitivnih in

negativnih zadev, ki so se zgodile v
načrtovanju in v izvedbi pohodov;
izdelava smernic za naprej; sestava
možnih ciljev pohodov za naslednjo
leto, možna je tudi razširitev delovne
skupine – Združenje multiple skleroze.
V delovni skupini akcije sta s strani ZPS
v pripravi in izvedbi akcije tvorno
sodelovala Gregor Gračner in Stojan
Rozman, kot vodja delovne skupine.
Akcija GOGO se nadaljuje – ZPS in
regijska društva se bodo še aktivneje
vključila v motiviranje in omogočanje
koriščenja organizacijskih možnosti za
aktivno obiskovanje gora paraplegikov
in tetraplegikov.
Foto: GOGO
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NOVOSTI SPREMENJENEGA ZAKONA O OSEBNI
ASISTENCI
Med asistenti največ dva
družinska člana

ri sprejemanju zakona je bilo na‐
jveč pozornosti deležno novo
pravilo, da ima lahko uporabnik
osebne asistence med osebnimi asist‐
enti, če jih ima seveda več, največ dva
družinska člana. V to kategorijo sodijo
poleg zakonca, otroka, starša, brata ali
sestre tudi sorodniki po svaštvu do
drugega kolena (npr. svak ali zet). Na
tovrstne omejitve je možno gledati z
več strani. Po eni strani je namen os‐
ebne asistence tudi neodvisnost in sa‐
mostojnost uporabnika, kjer najdemo
stališča, da to pomeni tudi neodvis‐
nost od (primarne) družine in je zato
takšna omejitev dobrodošla oziroma je
trenutna omejitev celo previsoka. Po
drugi strani najdemo stališča in težnje,
da naj za uporabnika skrbijo njegovi
družinski člani, ki njegove potrebe na‐
jbolj poznajo in naj bo osebna asist‐
enca tudi določen socialni korektiv, ki
(predvsem) staršem omogoča plačilo
za njihovo skrb za otroka. Pri vsem tem
je potrebno upoštevati tudi to, da se
srečujemo s pomanjkanjem kadra za
osebno asistenco in je tako pomoč
bližnjih sorodnikov (vsaj kot začasno
nadomeščanje) nadvse dobrodošla.
Med vsemi temi težnjami in pogledi je
na koncu prišlo do omejitve dveh
družinskih članov, čeprav je bil prvotni
predlog en družinski član.
Če ima uporabnik dva osebna asistenta,
ki sta njegova družinska člana in je eden
od teh začasno odsoten (npr. na
bolniški ali dopustu), ga lahko v tem
času nadomešča tretji, ki je lahko prav
tako družinski član. V primeru
nadomeščanj namreč opisano pravilo
ne velja.

Pri uporabnikih, ki imajo tri
osebnih asistentov, ki so vsi
družinski člani, je potrebno
število znižati na največ dva,
najkasneje do 13. maja 2022.

ali več
njegovi
njihovo
in sicer

Ponovne ocene o upravičenosti
do osebne asistence

Zakon uvaja obvezno periodično
preverjanje upravičenosti do osebne
asistence, in sicer najkasneje vsakih pet
let od njene pridobitve (kar lahko
pomeni tudi že po npr. dveh letih).
Ponovna ocena se izvede na enak način
kot prvotna presoja, torej z obiskom
uporabnika in točkovanjem potreb ter
lahko pomeni tudi spremembo pravice
do osebne asistence v smislu znižanja
ali povečanja ur ali celo odvzem. Pri tem
posebej opozarjamo, da se zakon glede
pogojev za pridobitev osebne
asistence in potreb, ki jih mora izkazati
uporabnik, ni spremenil.
Vsem uporabnikom, ki že imajo osebno
asistenco, se ponovna ocena opravi že
v treh letih, nato pa najkasneje vsakih
pet let.
Odločbe o osebni asistenci bodo še
naprej izdajali centri za socialno delo,
ocenjevanje in ponovno ocenjevanje
pa po novem ne bodo več opravljale
komisije ministrstva za delo, temveč
Inštitut Republike Slovenije za socialno
delo, pri katerem bo deloval poseben
izvedenski organ. Zaradi lažjega
razumevanja mora imeti vsaj en član
komisije stalno prebivališče v isti ali
sosednji statistični regiji kot uporabnik,
ki ga komisija ocenjuje. Inštitut bo za
ocenjevanje in ponovno ocenjevanje
pripravil tudi novo ocenjevalno orodje.

Usposabljanje uporabnikov in
osebnih asistentov
Osnovno usposabljanje za uporabnike
osebne asistence in njihove zakonite
zastopnike, če jih imajo, ostajajo, s tem
da ni več nujno, da se izvedejo pred
začetkom izvajanja osebne asistence,
temveč se lahko tudi kasneje – v dveh
mesecih od začetka. Omenjeno ne velja
za osebne asistente, ki morajo obvezno
usposabljanje opraviti pred začetkom
dela.
Novost je tudi obvezno (nadaljnjo)
usposabljanje uporabnikov osebne
asistence, in sicer se morajo ti vsako leto
udeležiti dodatnih usposabljanj, ki
morajo trajati najmanj šest ur. Dodatno
letno usposabljanje za asistente ostaja
še naprej najmanj en delovni dan letno.
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Znižanjeurosebneasistence
zaradivključitvevdrugestoritve
Zakon dopolnjuje primere, ko se število
odobrenih ur osebne asistence zniža,
če je uporabnik vključen ali deležen
drugih podobnih storitev, ki jih
zagotavlja država. Še naprej velja, da se
število ur osebne asistence zmanjša za
število ur, ko je uporabnik vključen v
zaposlitev pod posebnimi pogoji (npr. v
VDC), ali če je prejemnik storitve
pomoči na domu, k temu pa se dodaja
še primer, ko je vključen v vzgojnoizobraževalni program.

Nadomeščanje osebnih
asistentov

Po
novem
lahko
zaposlenega
osebnega asistenta oz. asistenta, ki je
samostojni podjetnik, nadomešča drug
osebni asistent, ki lahko delo opravlja
tudi na podlagi študentske napotnice
ali pogodbe o opravljanju začasnega ali
občasnega dela upokojencev. Še vedno
pa lahko nadomeščanje opravlja drug
zaposleni asistent, asistent, ki je
samostojni podjetnik ali osebni
asistent, ki opravlja delo po podjemni
pogodbi.
Kadar gre za nadomeščanje na podlagi
podjemne
pogodbe,
študentske
napotnice ali za začasno ali občasno
delo upokojencev, lahko posamezen
osebni asistent nadomešča drugega
zaposlenega asistenta skupaj največ
720 ur letno.

Prekinitev izvajanja osebne
asistence

Ena od novosti je tudi ureditev
prekinitve izvajanja osebne asistence iz
razlogov na strani uporabnika. Varuh
človekovih pravic je namreč opozoril,
da (prejšnji) zakon tega ni urejal
zadostno. Po novem zato velja ureditev,
ki je delno podobna krivdni odpovedi
pogodbe o zaposlitvi, in sicer da lahko
izvajalec odpove dogovor o izvajanju
osebne asistence in preneha z
nudenjem osebne asistence, če
uporabnik huje krši svoje obveznosti iz
dogovora z njim. Pri tem je določenih
kar nekaj varovalk: izvajalec mora
uporabnika na kršitev sprva pisno
opozoriti in mu tudi pojasniti, da lahko
nadaljnja kršitev pomeni prekinitev
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izvajanja osebne asistence. Šele če
pride v roku enega leta do ponovne
kršitve, lahko izvajalec
prekine
izvajanje, če je kršitev takšna, da
onemogoča
izvajanje
osebne
asistence. Vsakršna najmanjša kršitev
tako še ne pomeni zadostnega razloga
za prekinitev. Pri tem izvajalec ni
samostojen, temveč mora o prekinitvi
pridobiti
pozitivno
mnenje
koordinatorja pri centru za socialno
delo.
V kolikor na koncu do prekinitve pride,
je izvajalec še vedno zavezan nuditi
uporabniku osebno asistenco, dokler si
ta ne izbere novega, a največ dva
meseca od odstopa od dogovora.

Druge spremembe

Zakon spreminja tudi pogoje za
izvajalce osebne asistence, ki po novem
ne morejo več biti samostojni
podjetniki in predpisuje višji prag
števila uporabnikov, ki jih mora imeti
vsak izvajalec, in sicer jih mora imeti vsaj
deset.
Nekoliko se spreminja tudi postopek
pridobitve
osebne
asistence.
Spremembe zakona nalagajo, da
uporabnik ob vlogi za osebno asistenco
predloži
tudi
zdravstveno
dokumentacijo o vrsti in stopnji
invalidnosti, kar pomeni, da se presoja
ne bo opravljala »zgolj« na podlagi
izjave ali pričanja uporabnika. Prav tako
je potrebno vlogi priložiti dokazila o
invalidnosti in dokazila o vključenosti v
aktivnosti, kjer bi uporabnik potreboval
asistenco, če takšna dokazila ima.
V primeru vložitve pritožbe zoper
odločbo centra za socialni delo lahko
ministrstvo
kot
drugostopenjski
pritožbeni organ na podlagi sprememb
zakona izrecno odloči tudi v škodo
uporabnika in mu torej po ponovnem
pregledu dodeli tudi nižje število ur
asistence.

Obstoječi uporabniki osebne asistence,
ki so pred njo imeli pravico do
družinskega pomočnika, jo lahko do 13.
maja 2022 ponovno uveljavljajo in se
jim prizna brez ponovne pridobitve
mnenja strokovne komisije Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
V Zvezi paraplegikov Slovenije smo
zakonske spremembe upoštevali in
ustrezno prilagodili tako dogovore o
izvajanju osebne asistence kot tudi
notranji pravilnik o izvajanju osebne
asistence.

Kaj zakon ni uredil?

V ZPS smo si prizadevali, da bi novelo
zakona izkoristili tudi za še kakšen drugi
popravek ali spremembo, ki žal iz
procesnih ali političnih razlogov ni bila
sprejeta. Tako smo predlagali, da se črta
starostna omejitev 65 let za pridobitev
osebne asistence, saj tovrstna starost
sama po sebi ne pomeni, da oseba ni
več aktivna in da je ne bi potrebovala.
Takšna starostna meja pomeni tudi
diskriminacijo starejših, kar je ugotovil
tudi Zagovornik načela enakih
možnosti.
Predlagali smo tudi več vsebinskih
popravkov same definicije osebne
asistence in opisa njenih storitev, tako
da se izrazi v zakonu med seboj
poenotijo in predvsem napišejo bolj
jasno (npr. da se kot storitev osebne
asistence jasno opredeli tudi pomoč pri
delovnem procesu in spremstvo pri
prevozih).
Prav tako smo predlagali, da se
odpravijo določene administrativne
ovire (npr. obvezna predložitev dokazil
centru za socialno delo, ki jih ta lahko
sam dobi pri drugih državnih organih)
in bolj individualno presojo potreb in
zmožnosti
uporabnika
osebne
asistence.
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SPREMEMBE PRI ZAGOTAVLJANJU PRAVIC
ZAVAROVANIH OSEB Z GIBALNO OVIRANOSTJO DO
MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

1. NOVA PRAVICA DO DODATNEGA
POGONA ZA VOZIČEK NA ROČNI
POGON

Od 1. novembra 2021 dalje se
zavarovanim osebam, ki so upravičene
do vozička na ročni pogon za srednjo
gibalno oviranost ali do vozička na ročni
pogon za težko gibalno oviranost
zagotavlja pravica do dodatnega
pogona. Do tega pogona so upravičene
zavarovane osebe, ki izpolnjujejo
zdravstvena stanja in druge pogoje, ki
so bili dogovorjeni v sodelovanju z URI
Sočo in so natančno določeni v že prej
navedenem sklepu o zdravstvenih
stanjih in drugih pogojih za
upravičenost
do
medicinskih
pripomočkov iz OZZ. Dodatni pogon
lahko zavarovana oseba prejme na
vsakih 5 let, v kolikor predhodno prejeti
ni več funkcionalno ustrezen. Na
naročilnico lahko zavarovana oseba
prejme 3 vrste pogonov in sicer:
sprednji oziroma vlečni pogon,
pogon v kolesih in pogon s krmilno
ročico. Za vse navedene vrste pogonov
so določeni cenovni standardi, torej
vrednost do katere stroške prevzame
zdravstveno zavarovanje in sicer za
sprednji oziroma vlečni pogon je
določen cenovni standard 4.800,00
eurov (vključen tudi DDV), za pogon v
kolesih in za pogon s krmilno ročico pa
sta v obeh primerih določena cenovna
standarda v vrednosti 5.300,00 eurov
(vključen tudi DDV). Za pogone, ki bodo
izdani v breme ZZZS, se bodo
zagotavljala
tudi
popravila
in
vzdrževanja po izteku garancijske dobe

pogonov. Dodatne pogone za voziček
na ročni pogon bodo lahko
predpisovali posebej pooblaščeni
zdravniki URI Soča in je za njih
predvideno testiranje, tako kot to velja
za vozičke. Praviloma se lahko vsi
pogoni namestijo na vozičke različnih
proizvajalcev, o ustrezni namestitvi
določenega pogona na določen model
vozička, pa se je potem potrebno
dogovoriti z dobaviteljem pogonov, če
ta ni isti, kot za voziček. Pogoni katerih
proizvajalcev se zagotavljajo v okviru
cenovnega standarda, torej brez
doplačila, boste informacije prejeli že
ob testiranju, prav tako pa jih lahko
dobite na ZZZS ali pri posameznih
dobaviteljih za svoje modele.
Pomembna novost za vse uporabnike
vozičkov na ročni pogon je še ta, da
bo ZZZS v pogodbah z dobavitelji
vozičkov na ročni pogon za srednjo in
težko
gibalno oviranost uredil
zagotavljanje teh iz lažjih materialov
kot doslej.
Vrste pogonov in v katerih primerih so
zavarovane osebe upravičene do
posameznih pogonov so razvidni
spodaj:
POGON ZA VOZIČEK – z vlečenjem
a) Stalna vezanost zavarovane osebe na
voziček na ročni pogon ob klinični sliki
pareze vseh štirih udov, pri čemer:
•
gre za hudo ali skoraj popolno
ohromelost spodnjih udov, ki
onemogoča hojo,
•
sedenje v vozičku ni popolnoma
pasivno,

•

je pareza zgornjih udov takšna, da
je moč zgornjih udov hudo
zmanjšana, tako da zadošča za
poganjanje vozička na krajše
razdalje po notranjih prostorih, ne
zadošča pa za poganjanje vozička
po klančinah navzgor in navzdol in
na daljše razdalje (rezultat ročnega
testiranja mišične moči 0, 1, 2 ali 3
na časovnem testu poganjanja
vozička),
•
je
s
testom
dokazana
usposobljenost za samostojno
uporabo pogona za voziček – z
vlečenjem, in
•
je starost osebe vsaj 7 let in je
sposobna samostojno namestiti
pogonsko enoto ter jo samostojno
uporabljati; pri otrocih, mlajših od
15 let, je v nameščanje vključena
pomoč odrasle osebe.
b) Stalna vezanost zavarovane osebe na
voziček na ročni pogon ob hudi ali
popolni ohromelosti spodnjih udov ali z
vsaj enim manjkajočim spodnjim
udom, pri čemer:
•
ima motnjo ravnotežja trupa ali
manjšo izgubo moči mišic trupa,
•
je kontrola položaja glave dobra,
•
so prisotne kontrakture v velikih
sklepih spodnjih udov ali obstaja
nevarnost njihovega nastanka,
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•
•

•

•

je sedenje na vozičku pretežno
aktivno (lahko popravlja položaj
telesa pri sedenju),
ima
zadovoljivo
funkcijsko
sposobnost zgornjih udov in trupa
za aktivno poganjanje vozička in
samostojno presedanje,
so prisotne hude degenerativne
spremembe v velikih sklepih
zgornjih udov, dokazane s
slikovnimi metodami, meritvami
obsegov
gibljivosti,
ročnim
testiranjem mišične moči, ali ima
oseba hude okvare perifernih
živcev in mišic zgornjih udov,
dokazane z nevrofiziološkimi
preiskavami in funkcijskimi testi,
zaradi česar je poganjanje in
upravljanje vozička omogočeno le
na kratke razdalje po ravnih
površinah, in
je
s
testom
dokazana
usposobljenost za samostojno
uporabo pogona za voziček – z
vlečenjem.

POGON ZA VOZIČEK – v kolesih
Stalna vezanost zavarovane osebe na
voziček na ročni pogon ob klinični sliki
pareze vseh štirih udov, pri čemer:
•
gre za hudo ali skoraj popolno
ohromelost spodnjih udov, ki
onemogoča hojo,
•
sedenje v vozičku ni popolnoma
pasivno,
•
je pareza zgornjih udov takšna, da
je moč zgornjih udov hudo
zmanjšana, tako da zadošča za
poganjanje vozička na krajše
razdalje po notranjih prostorih, ne
zadošča pa za poganjanje vozička
po klančinah navzgor in navzdol in
na daljše razdalje (rezultat ročnega
testiranja mišične moči 0, 1, 2 ali 3
na časovnem testu poganjanja
vozička), in
•
je
s
testom
dokazana
usposobljenost za samostojno
uporabo pogona za voziček – v
kolesih.
POGON ZA VOZIČEK – s krmilno
ročico
a) Stalna vezanost zavarovane osebe na
voziček na ročni pogon ob klinični sliki
pareze vseh štirih udov, pri čemer:
•
gre za hudo ali skoraj popolno
ohromelost spodnjih udov, ki
onemogoča hojo,
•
sedenje v vozičku ni popolnoma
pasivno,
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•

je pareza zgornjih udov takšna, da
je moč zgornjih udov hudo
zmanjšana, tako da zadošča za
poganjanje vozička na krajše
razdalje po notranjih prostorih, ne
zadošča pa za poganjanje vozička
po klančinah navzgor in navzdol in
na daljše razdalje (rezultat ročnega
testiranja mišične moči 0, 1, 2 ali 3
na časovnem testu poganjanja
vozička),
•
je
s
testom
dokazana
usposobljenost za samostojno
uporabo pogona za voziček – s
krmilno ročico, in
•
je stalno sposobna samostojno in
varno uporabljati voziček na kratke
razdalje v notranjih prostorih, na
zunanjih površinah pa je zaradi
vsakodnevnih aktivnosti voziček s
takim pogonom zanjo bolj
primeren
kot
voziček
na
elektromotorni pogon.
b) Stalna vezanost zavarovane osebe na
voziček na ročni pogon ob hudi ali
popolni ohromelosti spodnjih udov ali z
vsaj enim manjkajočim spodnjim
udom, pri čemer:
•
ima motnjo ravnotežja trupa ali
manjšo izgubo moči mišic trupa,
•
je kontrola položaja glave dobra,
•
so prisotne kontrakture v velikih
sklepih spodnjih udov ali obstaja
nevarnost njihovega nastanka,
•
je sedenje na vozičku pretežno
aktivno (lahko popravlja položaj
telesa pri sedenju),
•
ima
zadovoljivo
funkcijsko
sposobnost zgornjih udov in trupa
za aktivno poganjanje vozička in
samostojno presedanje,
•
so prisotne hude degenerativne
spremembe v velikih sklepih
zgornjih udov, dokazane s
slikovnimi metodami, meritvami
obsegov
gibljivosti,
ročnim
testiranjem mišične moči, ali ima
oseba hude okvare perifernih
živcev in mišic zgornjih udov,
dokazane z nevrofiziološkimi
preiskavami in funkcijskimi testi,
zaradi česar je poganjanje in
upravljanje vozička omogočeno le
na kratke razdalje po ravnih
površinah, in
•
sta
s
testom
dokazani
usposobljenost
samostojno
namestiti pogon za voziček – s
krmilno ročico in njegova
samostojna uporaba.

2. SPREMEMBA NA PODROČJU
ZAGOTAVLJANJA PRAVIC DO
MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV PRI
INKONTINENCI
S ciljem poenostavitve predpisovanja
medicinskih
pripomočkov
pri
inkontinenci in s tem enostavnejšega
uveljavljanja pravic zavarovanih oseb, se
s 17. januarjem 2022 uvajajo določene
spremembe na tem področju.
Pooblaščeni zdravnik (praviloma izbrani
osebni zdravnik) bo po novem
predpisal na naročilnico samo stopnjo
inkontinence (srednja, težka, zelo težka
in posebej otroške plenice), število
kosov na dan, ki jih potrebuje
zavarovana oseba ter obdobje za
katerega
predpisuje
medicinske
pripomočke pri inkontinenci. Vendar to
velja samo za predloge, hlačne predlog
(plenice), posteljne predloge in
nepropustne mobilne hlačke, ne velja
pa to za urinal kondome, katetre in
vrečke. Potem bo na podlagi tako
izdane naročilnice zavarovana oseba
lahko pri dobavitelju izbirala različne
kombinacije med predlogami, hlačnimi
predlogami (plenicami), posteljnimi
predlogami
in
mobilnimi
neprepustnimi
hlačkami
(v
nadaljevanju: MP pri inkontinenci).
Seveda je izbira možna v okviru
predpisana količine na dan, ki jo je
določil pooblaščeni zdravnik na
naročilnico in v okviru podskupine, ki jo
je določil.
Pri tem pa še vedno veljajo določene
omejitve, da je možno prejeti največ 30
kosov nočnih plenic v obdobju 1
meseca in da se lahko namesto 2
hlačnih predlog (plenic), predlog ali
posteljnih predlog izdajo 1 mobilne
neprepustne
hlačke. Ta
rešitev
omogoča tudi, da v primeru, da ima
zavarovana oseba izdano obnovljivo
naročilnico, lahko izbere različno
kombinacijo navedenih medicinskih
pripomočkov pri posameznih izdajah,
brez obiska zdravnika in izdaje nove
naročilnice. Zdravnika pa bo potrebno
še vedno obiskati, v primeru če pride do
spremembe zdravstvenega stanja
zavarovane osebe in bi zaradi tega pri
zavarovani osebi prišlo tudi do
spremembe stopnje inkontinence.
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PREDSEDNIKI PRIPRAVILI TRADICIONALNI SPREJEM
OB MEDNARODNEM DNEVU INVALIDOV

Trije predsedniki – Borut Pahor,
predsednik Republike, Igor Zorčič,
predsednik Državnega zbora in Janez
Janša, predsednik Vlade Republike
Slovenije so 1. decembra 2021 na Brdu
za predstavnike invalidskih organizacij,
tudi letos pripravili tradicionalni
slovesni sprejem ob mednarodnem
dnevu invalidov.
Slavnostni nagovor je imel predsednik
Republike Slovenije, zbrane pa sta
nagovorila tudi predsednik NSIOS
Borut Sever in predsednica Sveta RS
za invalide Mateja Toman. Borut Sever
je v nagovoru poudaril: »Diskriminacija
invalidov se na žalost še vedno kaže na
mnogih področjih. V času COVID-19 pa
so se razkrile tudi velike pomanjkljivosti
v podpornih sistemih, kakor tudi v
sistemu zdravstvenega, socialnega

varstva in drugje, kjer je treba pospešiti
postopke deinstitucionalizacije in
vzpostavljanja
mreže
podpornih
storitev, predvsem pa tudi storitev
dolgotrajne oskrbe.
Pri tem opozarjamo, da ne sme priti do
manjšanja, krčenja obstoječega obsega
pravic, ki zagotavljajo uresničevanje
človekovih pravic invalidom, oziroma
prenašanja le teh iz zakonskega nivoja
na nivo podzakonskih aktov. Konkretno
tudi v delu, ki pretvarja oziroma prenaša
obstoječo pravico do dodatka za
pomoč in postrežbo kot pravice po
obstoječih zakonih v Zakon o
dolgotrajni oskrbi.
Posebej opozarjamo na nepravilnosti in
bistvene pomanjkljivosti pri pripravi
predloga Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o igrah na srečo,

kjer invalidi nismo bili vključeni v
potrebne postopke, kot to zahteva
konvencija, kakor tudi na negativne
posledice, ki jih ta prinaša na širšem
družbenem
področju,
posebej
področju skrbi za najtežje invalide. Zato
je tak predlog zakona nesprejemljiv in
ga moramo kot družba zavrniti.
In nenazadnje, je tudi zato na vseh
področjih treba polno uveljavljanje
načela »nič o invalidih brez
invalidov« in invalide vključiti v vse
postopke odločanja, ki se nas tičejo, ter
v največji meri upoštevati naša stališča
in predloge, predvsem pri pripravi
predpisov. Sami želimo, zmoremo,
predvsem pa hočemo odločati o
sebi!
Ob prioritetah, ki nas čakajo v

Nagovor predsednika NSIOS Boruta Severja
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veliko
večji
meri,
stopnja
nezaposlenosti je v povprečju znatno
višja, kjer je potrebo nemudoma
pristopiti k nadaljnjemu iskanju rešitev
in pripravi potrebnih zakonskih
sprememb. Tudi
na
področju
pokojninskega
in
invalidskega
zavarovanja. Primarno govorimo o
zvišanju socialno varstvenih in drugih
prejemkov, uskladitvi dodatka za
pomoč in postrežbo, nadomestil za
telesno okvaro in drugih, ki izostajajo.«
Besedo je povzela predsednica Sveta RS
za invalide mag. Mateja Toman in med
drugim povedala: »Svet za invalide
Republike Slovenije mora imeti
odločilno vlogo pri implementaciji
Konvencije o pravicah invalidov. Da
položaj Sveta ni ustrezno urejen in mu
je tako onemogočeno, da bi lahko
resnično deloval kot neodvisni
nadzorni okvir izvajanja Konvencije, je
našo državo opozoril tudi Odbor za
pravice invalidov. Z namenom ustrezne
ureditve položaja in delovanja je bilo
leta 2019 že oblikovano besedilo
predloga zakona o Svetu za invalide RS
ki je pred časom tudi že začel prve
korake v postopku zakonodajne
obravnave. Žal, je na tej točki zastal,
zato je ob tej priložnosti na mestu
poziv, da se postopek čimprej nadaljuje
in da se sprejme Zakon o Svetu za
invalide, ki bo omogočil učinkovito
delo Sveta kot neodvisnega in
samostojnega organa za uresničevanje
in varovanje pravic invalidov ter za
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spremljanje izvajanja Konvencije ZN o
pravicah invalidov. Kljub številnim
deklaratornim in obligatornim pravnim
aktom tako na mednarodni kot na
nacionalni ravni, ki določajo pravice
invalidov,
te
še
vedno
niso
samoumevne in se je zanje potrebno še
vedno vztrajno zavzemati, tudi v 21.
stoletju. Nadaljevali bomo svoje delo na
področju uresničevanja in nadgradnje
pravic invalidov, pozorni pa bomo tudi
na to, da pri sprejemanju novih
zakonskih predlogov ne bi prišlo do
zmanjšanja že pridobljenih pravic.«
Predsednik republike Pahor je v
nagovoru poudaril, da je vsakoletno
srečanje
priložnost,
da
skupaj
premislimo o možnostih za izboljšanje
položaja invalidov. "Naša skupna
dolžnost je nenehno opozarjati na tisto,
kar moramo kot družba in država
izboljšati," je dejal in dodal, da vsako
leto opažajo tudi napredek.
"Pred dvema letoma smo se spraševali
po ureditvi dolgotrajne oskrbe. Po
dvajsetih letih je sedaj zakon pred
sprejetjem v DZ. Nikoli seveda ne bo
popoln, vedno bodo pripombe nanj, a
je treba ugrizniti v to, čeprav kislo
jabolko, in mu odpreti pot. Dolgoživa
družba ga je potrebovala včeraj in ga
bo še mnogo bolj jutri," je izpostavil.
Slovesnost sta z glasbo popestrila in
obogatila dijaka Konservatorija za
glasbo in balet Ljubljana, Brina
Vukovič in Domen Gvozdanović.

[ DELO DRUŠTEV ]

Iz dežele cvička
Obiskali so nas člani gorenjskega društva paraplegikov
aše društvo je v toplem in
sončnem jesenskem torku
obiskalo nekaj članov Društva
paraplegikov Gorenjske, pod vod‐
stvom njihovega predsednika Petra
Robnika, ki je tudi predsednik
Skupščine Zveze paraplegikov Sloven‐
ije. Poleg predsednika Jožeta Okorna in
še nekaj sodelavcev so jih prisrčno
sprejeli na sedežu društva.
Ob prihodu so si ogledali zunanje in
notranje prostore, v nadaljevanju pa ob
prijetnem klepetu obujali spomine in

kovali skupne načrte in sodelovanja.
Znano nam je, da sta društvi v
preteklosti zelo dobro sodelovali,
izvajanje programov obeh se prepleta
že od samega začetka, pripravljali so
skupne razstave in različne izmenjave.
Takšnega sodelovanja si zagotovo
želimo tudi v prihodnje, saj je
kakovostno
izvajanje
programov
društev in zadovoljevanje potreb
uporabnikov
odvisno
tudi
od
sodelovanja med lokalnimi društvi. Ob
zaključku in povratku proti domu so si

Šegova 119
8102 NOVO MESTO
Spletna stran:
dpdbp.zveza-paraplegikov.com
E-pošta:
drustvo_paraplegikov2@t-2.net

gorenjski gostje ogledali še Muzej
znanega
dolenjskega
glasbenika
Lojzeta Slaka in pesnika Toneta Pavčka v
Mirni Peči.
Zahvaljujemo se članom gorenjskega
društva za obisk in prijetno druženje.

Skupinska slika pred društvom (Foto: arhiv društva)

Vsakoletni preventivni pregled srca in ožilja
aše društvo veliko pozornosti
namenja preventivi in ohran‐
janju zdravja članic in članov. V
ta namen večkrat letno organiziramo
tudi različna strokovna zdravstvena
predavanja.
Tako kot vsako leto smo za naše člane
tudi letos v septembru organizirali
preventivno predavanje in pregled s
področja
interne
medicine
–
predavanje o dejavnikih tveganja za
srčno in žilno ogroženost ter
preventivni zdravniški pregled srca,

krvnega tlaka, vsebnosti holesterola v
krvi in vsebnosti sladkorja.
Našemu vabilu sta se prijazno odzvali
prim. Marijana Žen Jurančič, dr. med.
spec. internistka in dipl. višja
medicinska sestra Branka Vipavec,
obe iz URI-Soča Ljubljana, ki sta izvedli
pregled. Udeležilo se ga je preko 30
članic in članov s svojci in spremljevalci.
Že več let ugotavljamo, da je to eden
bolje obiskanih dogodkov društva.
Opravili sta pregled in meritve
vsebnosti sladkorja in holesterola v krvi
in krvnega tlaka. Vsakemu udeležencu

sta izvajalki podali tudi navodila in
priporočila, na katerem področju
morajo še posebej poskrbeti za svoje
zdravje. Končni rezultati so pokazali, da
ima večina udeležencev mere
vsebnosti v mejah normale ali na meji,
nekaj pa je tudi povišanih, za kar so
dobili dodatna navodila, kako jih znižati.
Skrb za zdravje je na nas samih, zato je
potrebno poskrbeti za zdrav slog
življenja, prehrano in se odreči kakšni
razvadi. S tem si bomo izboljšali
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kvaliteto življenja in se
prenekaterim nevšečnostim.

izognili

Pridružila sta se nam tudi predstavnika
podjetja RTS Medical d. o. o., ki sta
udeležencem
predstavila
svoje
podjetje
in
medicinsko-tehnične
pripomočke, ki jih podjetje dobavlja,
predvsem pa njihov produkt –
električni priklop za invalidski voziček
SPEED3X RS.

Med delom (levo) prim. Marijana Žen Jurančič, dr. med. spec. internistka in (desno) dipl.
višja medicinska sestra Branka Vipavec (Foto: arhiv društva)

Vsi zbrani pred društvom ob koncu preventivnega pregleda (Foto: arhiv društva)

Evropski teden mobilnosti 2021 v občini Trebnje
etos je Evropski teden mobilnosti
potekal v času od 16. do 22.
septembra, pod sloganom »Živi
zdravo. Potuj trajnostno.«. Ob tej
priložnosti so občine predstavile
dosežke in trajnostne ukrepe na po‐
dročju mobilnosti, kamor sodijo
izboljšanje prometne varnosti, kolesar‐
ske infrastrukture, promocija javnega
potniškega prometa in pešpoti. V pro‐
jekt je bila vključena tudi Občina Treb‐
nje, ki nas je povabila, da se pridružimo

njihovim aktivnostim v sklopu Ev‐
ropskega tedna mobilnosti. Poleg
številnih drugih aktivnosti je Občina
Trebnje v sklopu aktivnosti PARK(irni)
dan oz. teden za en teden zaprla
parkirišče pred občinsko stavbo, ga
spremenila v park in ob zaključku 22.
septembra izvedla tradicionalni Dan
brez avtomobila, kjer je bilo prisotno
tudi naše društvo.
Ob tem dogodku so različne
organizacije predstavile svoje delo in

Ob zaključku tedna mobilnosti pred občinsko stavbo v Trebnjem
(Foto: arhiv društva)
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izvedle dogodke ali programe s
področja skrbi za okolje, prometne
varnosti vseh udeležencev v prometu
ali splošnega izboljšanja kvalitete
življenja.
Naše društvo je s svojo stojnico
osveščalo udeležence in mimoidoče,
predvsem mlajšo populacijo, o
aktivnostih društva in življenju na
invalidskem vozičku.

Pred našo stojnico v družbi župana Občine Trebnje, g. Alojzija
Kastelca (Foto: arhiv društva)
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Dan slovenskega športa v Mestni občini Novo mesto
Sloveniji
23.
september
praznujemo kot dan slov‐
enskega športa (tudi državni
praznik). Tudi v Mestni občini Novo
mesto so ob praznovanju tega dneva
skupaj z Zavodom Novo mesto pri‐
pravili pester nabor športnih vsebin in
aktivnosti, da bi ga preživeli čim bolj
športno, v znamenju športnih akt‐
ivnosti ter tako spodbudili vsakega
med nami, da se redno ukvarja s špor‐
tom, tisto dejavnostjo naše družbe, ki
pomembno pozitivno vpliva na
telesno in duševno zdravje. K akciji so
pozvali vse novomeške klube in
društva, da se jim priključijo z različn‐
imi športnimi vsebinami.
Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele
krajine in Posavja je v sklopu obeležitve
dneva športa pripravilo predstavitve
športnih panog športa invalidov, kot so

košarka na vozičkih, namizni tenis,
pikado, throwling, badminton, šah itd.
Na zunanjih površinah društva smo
udeležencem predstavili pester nabor
športnih aktivnosti.
Poleg ostalih udeležencev so nas
obiskali učenci 1. in 3. razredov
Osnovne šole Drska Novo mesto. Otroci
so navdušeno prisluhnili predstavitvi
društva in aktivnostim, ki jih izvajamo. V
nadaljevanju pa so se preizkusili v
različnih športnih panogah. Po odzivu
sodeč so bili predvsem nad praktičnim
delom zelo navdušeni.
Naše društvo svoje člane spodbuja k
športnemu
udejstvovanju,
ki
pripomore tudi k zdravemu življenju in
aktivnemu preživljanju prostega časa. V
nadaljevanju pa sledi ustvarjanje
pogojev in pridobitev motivacije za
vključevanje v športne vsebine

Otroci so navdušeno preizkusili vse športe.
(Foto: arhiv društva)

tekmovalnega športa in doseganje
dobrih rezultatov na tekmovanjih
višjega ranga, kar je za naše člane lahko
tudi dodatna spodbuda.
Naj bo ta dan res pravi športni praznik,
ki nas bo spodbudil k telesni dejavnosti
skozi celo leto.

Otroci iz OŠ Drska (Foto: arhiv društva)

Dan odprtih vrat za starejše
nakupovalnem centru Super‐
nova Qlandia Novo mesto je v
petek, 8. oktobra 2021, potekal
Dan odprtih vrat za starejše, ki ga je
organizirala Mestna občina Novo
mesto skupaj z Društvom za razvijanje
prostovoljnega dela Novo mesto in
pridruženimi društvi, na pobudo
Nacionalnega inštituta za javno
zdravje. S tem dogodkom so želeli ob‐
eležili tudi mednarodni dan starejših,
starostnike pa aktivno informirati o
lokalnih akterjih s področja starejših,
pri tem pa poudarjali predvsem velik
pomen ohranjanja duševnega zdravja
starostnikov.

Na dnevu odprtih vrat za starejše je
svoje delovanje, socialne programe in
aktivnosti
predstavilo
deset
organizacij, med njimi tudi Društvo
paraplegikov
Dolenjske,
Bele
krajine in Posavja, ki se ukvarjajo z
duševnim zdravjem starejših, s ciljem,
da starejše in njihove svojce informirajo
o vseh aktivnostih in programih, ki jih
izvajajo, da bi zmanjševali osamljenost
in preprečevali njihovo izključenost iz
družbe ter hkrati te povabili medse,
občina pa jih je pozvala k uporabi
občinskih storitev, ki so jih zasnovali in
namenili za starejše občane. Program je
povezoval Robert Erjavec.

Ob naši stojnici naša člana: (levo) Jože
Cimrmančič in (desno) Gašper Mlakar v
družbi Roberta Erjavca (Foto: arhiv
društva)
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Predavanje o zakonodaji na področju invalidov
den izmed namenov društva je
tudi seznanjanje naših uporab‐
nikov o pravicah in zakonodaji s
področja invalidov. Večino informacij je
dandanes lahko poiskati, saj so
večinoma dosegljive na svetovnem sp‐
letu. A če ne vemo kaj iskati in kaj nam
pripada, to ni tako enostavno. Pravice,
ki pripadajo invalidom, jim pripadajo
le, če zanje vedo. Za veliko pravic pa žal
izvejo (pre)pozno. Veliko članov, pre‐
dvsem novih, se na nas velikokrat
obrača z vprašanji v zvezi s pravicami,
kaj jim pripada kot invalidom na po‐
dročju socialnega in zdravstvenega
varstva, o ugodnostih, ki jih imajo oz.
oprostitvi plačil ali pa želijo informacije
z drugih pomembnih področij.
V ta namen smo v društvu za naše člane
in njihove svojce v oktobru organizirali
strokovno predavanje o Zakonodaji
na področju invalidov. Na naše
vabilo se je prijazno odzval Matej
Verbajs, univ. dipl. pravnik, svetovalec
za pravne in kadrovske zadeve v Zvezi
paraplegikov Slovenije.
Matej Verbajs
je
udeležencem
predavanja predstavil nekaj osnovnih
pravic invalidov s področja socialnega
in zdravstvenega varstva. Udeležencem
je predstavil Zakon o osebni
asistenci, komu pripada, postopke
pridobitve osebne asistence in
pomembne informacije s tega

področja. Dotaknil se je tudi predloga
Zakona o dolgotrajni oskrbi –
informacije in postopki. Pomembna
novost je tudi sprejetje predloga
zakona o spremembi in dopolnitvah
Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju. Sprejeta
je bila novela zakona o obnovitveni
rehabilitaciji. To je izredno pomembna
pridobitev za slovenske paraplegike,
tetraplegike in druge težje gibalno
ovirane invalide, saj je tako pravica do
obnovitvene
rehabilitacije
tudi
zakonsko urejena. Predstavil je tudi
pomembno novost – spremembo
Zakona
o
pokojninskem
in
invalidskem
zavarovanju,
ki
ponovno omogoča pravico do
invalidnine za telesno okvaro tudi tistim
zavarovancem, katerih invalidnost ne
izhaja iz dela. Če izpolnjujete pogoje,
lahko vložite zahtevo za invalidnino.
Zahtevo za priznanje pravice lahko vloži
osebni zdravnik ali upravičenec sam (ter
njegov zakoniti zastopnik oziroma
pooblaščenec, pri čemer se zahtevi
priloži
ustrezno
medicinsko
dokumentacijo, ki jo mora overiti
osebni zdravnik, če ta ni predložena v
originalu) pri Zavodu za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje (mnenje o
obstoju ter vrsti oziroma stopnji telesne
okvare poda invalidska komisija ZPIZ,

Prisotni poslušajo napotke Mateja Verbajsa. (Foto: arhiv društva)
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na podlagi katerega zavod z odločbo
odloči o pravici).
V nadaljevanju je na kratko predstavil še
predlog Novele zakona o igrah na
srečo, ki je trenutno v obravnavi v
državnem zboru in pomen novele za
invalidske organizacije in njihovo
financiranje.
Udeleženci predavanja so imeli za
predavatelja veliko vmesnih vprašanj,
na koncu pa jim je bil na voljo še za
osebno svetovanje posameznikom.
Pred predavanjem smo nekaj novo
pridruženim članom posamezno
predstavili naše društvo, programe,
aktivnosti in dejavnosti, ki jih izvajamo,
ter jih povabili in spodbudili k vključitvi
v dejavnosti, ki jih zanimajo. To
priložnost smo izkoristili, da nove člane
bolj spoznamo, ugotovimo njihove
potrebe, sami pa so se lahko spoznali še
s preostalimi člani in si ustvarili novo
mrežo poznanstev.
Po končanem predavanju je sledilo še
člansko družabno srečanje ob
pečenem kostanju in (samo)pokušanju
mošta.
Zahvaljujemo se Društvu paraplegikov
ljubljanske pokrajine in Društvu
paraplegikov jugozahodne Štajerske za
pomoč pri prevozu naših članov na
predavanje. Tudi po njihovi zaslugi smo
omogočili članom, da se ga udeležijo v
tako velikem številu.
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GORENJSKE KAPLJICE
Ul. Lojzeta Hrovata 4/c
4000 KRANJ
Spletna stran:
dpgkr.si
E-pošta:
dp.gorenjska@gmail.com

OBISK DRUŠTVA PARAPLEGIKOV DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA
torek, 28. septembra 2021, smo
se člani in članice Društva para‐
plegikov Gorenjske odzvali na
povabilo predsednika Društva paraple‐
gikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja
Jožeta Okorna in jih obiskali na
sedežu njihovega društva v Novem
mestu.
Po uvodnem in prisrčnem pozdravu so
nam razkazali društvene prostore in
okolico. Uradno in prijateljsko srečanje
se je nadaljevalo z obujanjem

spominov ter načrti in idejami za
prihodnost. Društvi že desetletja zelo
dobro sodelujeta – preko programov
obeh društev člani in članice sodelujejo
na različnih področjih. Trenutno smo
združili moči v košarki na vozičkih,
sodelujemo v okviru likovnih srečanj in
izobraževanj ter športnih dogodkov.
Pomemben del vseh naših aktivnosti so
tudi izmenjava izkušenj s področja
invalidnosti, prilagoditev okolice in
pripomočkov, ki jih uporabljamo, ter

socialna
vključenost.
Takega
sodelovanja si želimo tudi v prihodnje.
Za zaključek prijetnega druženja smo si
ogledali Muzej Lojzeta Slaka in Toneta
Pavčka v Mirni Peči.
Članom
Društva
paraplegikov
Dolenjske, Bele krajine in Posavja se
zahvaljujemo za vabilo, prijetno
druženje in pogostitev ter se veselimo
prihodnjega sodelovanja.

V družbi kolegov iz Novega mesta (Foto: Arhiv društva)
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OB PRAZNIKU KRAJEVNE
SKUPNOSTI BRATOV SMUK
soboto, 11. 9., je krajevna
skupnost Bratov Smuk, kjer ima
naše društvo svoj sedež,
praznovala svoj krajevni praznik. Pri‐
reditev je potekala na igrišču JOJO, ki
ga je obnovil znani nogometaš Josip
Iličič. Člani društva smo bili povabljeni
na omenjeni dogodek, ki smo se ga z
veseljem udeležili, in prikazali košarko
na invalidskih vozičkih. Naše društvo
že vrsto let odlično sodeluje s KS in
njeno predsednico, vedno smo pov‐
abljeni k raznim aktivnostim, ki jih or‐
ganizirajo. Ob tej priložnosti nas je na
sedežu društva obiskala evro‐
poslanka Tanja Fajon, ki jo je zanim‐
alo naše poslanstvo in težave, s kater‐
imi se srečujemo.

KRANJ – OBČINA PO MERI
INVALIDOV
dzvali smo se na povabilo
Mestne občine Kranj, ki si priz‐
adeva za pridobitev listine
»Občina po meri invalidov« v letu
2022. K projektu so bile povabljene vse
invalidske organizacije, ki delujemo na
tem območju. Vsak mesec se sesta‐
jamo na koordinacijskih sestankih, kjer
smo že sprejeli akcijski načrt in akt‐
ivnosti za leto 2022.
Namen projekta za pridobitev listine
»Občina po meri invalidov« je
vzpodbuditi
lokalno skupnost k
načrtnim in trajnim aktivnostim za
doseganje večje kvalitete življenja in
socialne vključenosti invalidov in
drugih občanov z različnimi potrebami.
Prav tako je namen projekta tudi
opozoriti, da je v lokalnem okolju
mnogo fizičnih in drugih ovir, ki vplivajo
na kvaliteto življenja invalidov in jim
onemogočajo udejanjanje njihovih
pravic in socialno vključevanje.
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Na obnovljenem igrišču ob prazniku KS Bratov Smuk (Foto: arhiv društva)

JESENSKO LISTJE
Lepo škrlatno je drevo,
ko hladen veter veje,
v vseh barvah zažari jesen,
a sivo je nebo.
Jesensko listje, kam hitiš?
Ujeli bi te radi,
ko z vetrom rajaš in vrtiš
kot zlato se kolo.
Ječijo veje in drhte
brez pisane odeje,
kako jih zebe brez kopren,
ko pride k nam jesen.
(Joseph Haydn)
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ŽIVLJENJE TEČE DALJE
esen je tisti čas v letu, ko se vse v
nas in okoli nas začne upočasnjev‐
ati in ko se življenjska energija v
naravi začne umikati v korenine. Jeseni
drevesa odvržejo listje, zato da bi čez
zimo obnovila svoje vitalne rezerve in
da bi spomladi z vso močjo na novo
odgnala ter se nato čimbolj pisano
razcvetela.
Mar ni tako tudi z nami? Tudi mi, še
zlasti bolj ali manj gibalno ovirane
osebe, ki nas zaradi manj aktivnega
sedenja na invalidskih vozičkih bolj
rado zebe, se v vse bolj mrzlih,
meglenih jesenskih dneh (ti se potem
podaljšajo v še hladnejši zimski čas) vse
raje zapiramo v svoje prijetno tople
kamrice in pred mrazom varne,
zavetrne kotičke. Več svojega časa
namenjamo osebnemu in skupnemu
pregledovanju,
razvrščanju,
preoblikovanju,
shranjevanju,
odstranjevanju
svojih
preteklih
dejavnosti, načrtov, ustvarjalnih izzivov,
odločitev, raznovrstnih dosežkov,
spominov in celo medsebojnih
odnosov v "topli polovici" leta, ko smo
bili na zunaj veliko bolj aktivni in
"produktivni".
Letošnja jesen je za razliko od lanske za
nas stanovalce domov za starejše
občane (v nadaljevanju DSO), kar se tiče
okužb s koronavirusom in z drugimi
respiratornimi virusi, bistveno bolj
prijazna, prijetna in radodarna z
dobrodejno negativnostjo. Seveda smo
s temi podatki nadvse zadovoljni tako
stanovalci DSO-jev kot tudi naši
zaposleni in svojci. Še bolj bi nas
razveselilo dejstvo, da bi bila podobna
situacija glede okužb tudi zunaj DSO,
zato da bi vsi skupaj ne bili v stalnem
strahu, kdaj bo kdorkoli od nas prenesel
okužbo s koronavirusom iz "pozitivne"
okolice v DSO. Midva z Ivekom sicer
skušava to stalno utripajočo neprijetno
bojazen čimbolj odmisliti, a na obrobju
zavesti le ostaja drobcen, nepredvidljiv
strupen škorpijon, ki te lahko vsak hip
piči.
V našem domu (CSS Škofja Loka) smo
lahko zaradi visoke precepljenosti in
drugih zaščitnih ukrepov v zvezi s

Covidom-19 v pomladnem, poletnem
in zgodnjem jesenskem obdobju
izpeljali vrsto skupinskih aktivnosti
zunaj na prostem. Od športnih iger,
piknika
v
grajskem
parku,
zgodovinskega krožka, druženja ob
fritulah, sladoledu, palačinkah ter živi ali
"mp4" glasbi do manjših družabnih
srečanj s pevskimi zbori in kratkih
izletov v bližnjo in daljno okolico doma.
To je bil pravi "obliž" na naše duševne
rane po psihofizično zelo težkem,
napornem, bolečem času, ki smo ga v
najhujšem "metežu" koronavirusa
preživeli v domu, zaprti v svojih sobah,
naj bo v beli, sivi ali rdeči coni. Spet smo
pridobili občutek, da vsi skupaj živimo v
živahnem, zdravem, prijetno varnem,
domačem okolju, kjer je za nas v vseh
pogledih dobro poskrbljeno.
Članice ženske sekcije Društva
paraplegikov Gorenjske (v nadaljevanju
ŽS DPG) se v zadnjem času prav zaradi
številčno
"visoko
pozitivne"
epidemiološke
slike
okužb
s
koronavirusom v domači regiji sicer bolj
poredko srečujemo. Čeprav se vse
srčno zveste udeleženke ŽS in hkrati
vsestransko
žlahtno
zavzete,
svobodomiselne, prilagodljive pa vrlo
učljive
ustvarjalke
zanimivih,
uporabnih, bolj ali manj umetniško
ustvarjenih in napravljenih izdelkov
izredno rade družimo, četudi samo ob
klepetu in kavi. Še boljše pa je, če je ob
tem še kaj za prigrizniti. "Mljask, mljask,"
kako je vse nadvse izvrstno, okusno in
slastno, ker je "domače". Četudi ne vse
na domačem zeljniku vzgojeno, je pa
vsaj doma narejeno.
Zato smo se članice ŽS DPG z velikim
veseljem odzvale prijaznemu povabilu
Petra Robnika in se 10. novembra 2021,
ob 10. uri, sicer v manjšem številu
zbrale na sedežu društva v Kranju. To je
bil pristen, sproščujoč, po vseh pravilih
bontona spoštljiv in spodoben ženski
klepet, brez hudo začinjene in zavistno
obarvane opravljivosti in neprimerne
spotikljivosti. Prav tak, kot smo ga vse
prisotne najbolj potrebovale. Na
dobrovoljno,
širokogrudno
željo
predsednika DPG in z Ankinim
prijaznim,
zavzetim,
ustrežljivim
sodelovanjem se je pred nami na veliki
mizi pojavila čudovita in slikovita
suhomesnata dekoracija na lesenem
stojalu. V tem res obilnem suhem

Pogostitev članic ženske sekcije (Foto:
Mojca Debeljak)

narezku, ki so ga za nas vrhunsko
pripravili mojstri iz Brega pri Kranju, je
bilo toliko različnih dobrot, da jih vse
prisotne gurmanke nismo mogle same
pojesti, četudi so nam pri tem pomagali
tudi naši moški. O, kako je bilo to
nepredstavljivo dobro in okusno! Včasih
bi rekli: "Še angelčki bi to jedli, če bi usta
imeli." Pa to še ni bilo vse.
Naša, po stažu še bolj "frišna" članica
DPG in ŽS, Mojca Debeljak, je zadnji
dan v oktobru praznovala svoj rojstni
dan. Inovativna, nadvse živahna,
pogumna, radoživa, neuklonljiva v
borbi za svoje pravice, zvesta sebi in
svojim usmeritvam – to je ONA.
Presenetila nas je s svojimi slastnimi
domačimi dobrotami, v katerih ni bilo
niti kančka dodanega sladkorja ali
katerega koli sladila. Vse je bilo tako zelo
dobro! Njami!
Ob koncu tokratnega srečanja nam je
predsednik Peter uradno predstavil
novega voznika društvenega kombija
Romana, s katerim smo se nekatere
članice že pred tem pripeljale do
društva. Roman se je izkazal tudi kot
prijazen, ustrežljiv gostitelj, saj nam je
pomagal pri postavljanju vseh dobrot
na mizo, serviranju polnih krožnikov in
napitkov. Po koncu našega pestrega
druženja nam je pomagal tudi
pospraviti in znositi stvari v kombi.
Najlepša hvala predsedniku Petru
Robniku, Anki Vesel, Mojci Debeljak in
vozniku Romanu ter seveda njim, ki so
nam pripravili odlično suhomesnato
konstrukcijo, ki pa smo jo vsi prisotni
tudi uspešno, učinkovito razstavili in
požrešno pospravili. Ostanimo zdravi!
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MORJE, PRŠUT IN REFOŠK
Vanganelska 8/f, 6000 KOPER
Spletna stran: drustvo-para-kp.si
E-pošta: dpik.koper@gmail.com

Predsednik društva Benjamin Žnidaršič

NAGOVOR PREDSEDNIKA
mamo večgeneracijsko članstvo.
Vsaka generacija se je v tem času
srečevala
z
najrazličnejšimi
preizkušnjami, nekatera z lažjimi,
nekatera s težjimi. Vedno bolj jasno pa
postaja, da naša preizkušnja, povezana
s koronavirusom in njegovim vplivom
na naš vsakdanjik, ne bo sodila med
najlažje, in ravno zato jo moramo spre‐
jeti kot izziv. Prepričan sem, da je stare‐
jša generacija bolj omejena v komuni‐
ciranju, zato vas prosim, da tisti, ki ne
morete prejemati naših sporočil po epošti, to sporočite pisno ali ustno na
društvo. Mogoče smo v preteklosti
naredili kakšno napako pri obveščanju,
zato bi radi z vašo pomočjo to
popravili. Prosim, sporočite vaše kon‐
taktne podatke našemu tajniku
Mladenu Fabjanu.
Tudi v naslednjem letu bomo
nadaljevali z ustaljenimi aktivnostmi.
Naše poslanstvo bo vedno naravnano v
zagotavljanje
boljšega
življenja
paraplegikom in tetraplegikom. Izvedli
bomo vse pomembne dejavnosti
društva.
Načrtujemo
tudi
prednovoletno srečanje, kjer bo
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mogoče priložnost, da poklepetamo o
vaših predlogih.
Priporočeni ukrepi proti pandemiji niso
nič kaj dobri, so pa seveda spodbudni
za vse nas. Drži pa, da mora poskrbeti
vsak zase in upoštevati navodila in
priporočila, da bomo tako čim prej
rešeni vseh teh težav in bomo lahko
zadihali ter se vrnili v tirnice, ki smo jih
bili vajeni pred pandemijo. Resda že
vemo, da tako, kot je bilo, ne bo nikoli
več, moramo pa seveda poskrbeti, da
pridemo v svojem življenju zopet na
zeleno vejo.
Spoštovani člani DPIK, pred nami je
novo obdobje, obrnil se bo novi list
tega življenja in spet bo tu priložnost za
nove odločitve, ideje in uspehe. Prosim
vas, da tudi letos pravočasno poravnate
članarino, za kar se vam v imenu UO
zahvaljujem.
Na koncu bi rad izrekel zahvalo za ves
trud in delo celotnemu upravnemu in
nadzornemu odboru. Iskrena hvala tudi
vsem, ki ste prispevali članke
za Paraplegika in pomagali pri delu
društva.

Kontakti društva:
Predsednik DPIK –
Benjamin Žnidaršič:
041 741 750
dpik.koper@gmail.com
Tajnik DPIK – Mladen Fabjan:
041 201 322
dpik.koper@gmail.com
Blagajnik in podpredsednik
DPIK – Valter Mahne:
041 714 316
Športni referent DPIK –
Siniša Jeremi:
040 154 440
Gospodar prostorov Piran DPIK
– Boško Božič: 041 255 420
Socialni referent DPIK –
Srečko Petkovšek: 040 851 397
Voznik kombija –
Grega Koprivc: 070 547 360
Uradne ure DPIK: vsak dan 9.–15.
ure ali po dogovoru!
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PRVO DRUŠTVO S SAMOOSKRBNO NAPRAVO NA STREHI
društvu se zavedamo, da je
družba na pragu velikih spre‐
memb, da pri svojem poslov‐
anju stremimo k zmanjševanju
stroškov in vplivov na okolje ter
izboljšanju socialnih in ekonomskih
razmer v družbi. Trenutne razmere in
zakonodaja so temu naklonjene, zato
je vlaganje v lastno sončno elektrarno
ena najboljših naložb glede na altern‐
ativne možnosti dolgoročnih investicij.
UO DPIK se je odločil, da v letošnjem
letu pri ogrevanju in hlajenju
društvenih prostorov napravimo
premik k ekološki usmerjenosti. Za‐
menjali smo cel sistem ogrevanja in
hlajenja s klimatskimi napravami. Na
streho pa smo sredi novembra dobili
sončno elektrarno, ki bo pokrivala vse
naše potrebe po električni energiji. Pri
investiciji nam je pomagala Fundacija
za financiranje humanitarnih in invalid‐
skih organizacij FIHO. Investicija je bila
vredna cca 21. 000 EUR, ki pa bo delno
pokrita tudi iz sredstev Eko sklada.
Sistem obračunavanja porabljene
električne energije za lastnike sončnih
elektrarn za samooskrbo je oblikovan
tako, da se proizvedena elektrika

obračunava skladno z uredbo o
samooskrbi. Primerjajo se letne
proizvedene in letne porabljene
količine elektrike na merilnem mestu in
na tej podlagi se naredi letni poračun.
Če je razlika negativna (več porabljenih
kWh kot proizvedenih), se manjkajoče
kWh zaračunajo, v primeru pozitivne
razlike pa ima lastnik sončne elektrarne
pravico do povračila v obliki, za katero
se dogovori z dobaviteljem, s katerim je
podpisal pogodbo o samooskrbi.
Zmogljivost elektrarne je odvisna od
učinkovitosti (izkoristka) uporabljenih
fotovoltaičnih panelov in njihove
skupne površine. Naša elektrarna je
moči 11 Kw. V Kopru imamo veliko
sonca,
zato
lahko
upravičeno
pričakujemo
zadostno
količino
proizvedene energije.
Majhna
fotovoltaična elektrarna za svoje
delovanje praktično ne bo potrebovala
delovne sile. Potrebno je le nekaj
administrativnega dela ter sprotni
nadzor
sicer
avtomatiziranega
obratovanja. Lahko se zgodi, da bomo
potrebovali tudi občasne vzdrževalne
in servisne posege.

Sončna elektrarna na strehi društva
(Foto: arhiv društva)

UO DPIK izreka iskreno čestitko

Edu Cerkveniku
ob njegovi 80. letnici
in mu želi obilo zdravja!
Naj vsak dan bo
kot čas v mladosti.
Svet je kakor ti,
nasmej se mu
in poln bo sreče in radosti.
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LIKOVNA DELAVNICA V ANKARANU
petek, 1. oktobra 2021, smo se v
zadnjih vzdihljajih poletja zbrali
v Ankaranu na likovni delavnici.
Tokrat smo jo izvedli v okolici ank‐
aranskega župnišča. Gostoljubje nam
je ponudil župnik ankaranske župnije
g. Franc Šenk, za kar smo mu izredno
hvaležni.
Organizator likovnega druženja je bilo
Društvo paraplegikov Istre in Krasa v
sodelovanju z Zvezo paraplegikov
Slovenije, Občino Ankaran in Zavodom
Ars Viva. Zbrali so se slikarji iz cele
Slovenije, prišli so z različnih koncev, da
bi ustvarjali pod mentorskim vodstvom
Rajka Čauševiča. Tokrat se je zaradi
omejitev druženja zbralo manj slikarjev.
Ob tem smo na dvorišču pripravili
pregledno razstavo likovnih del.
Na delavnici so sodelovali slikarji z usti,
člani
VDMFK:
Željko Vertelj,
Benjamin
Žnidaršič,
Vojko
Gašperut, Miran Jernejšek, Rado
Gros, Ivan Regoršek, Boris Šter, Ana
Šter, Boštjan Močnik, Metod
Zakotnik in drugi.
Naše delavnice so namenjene
likovnemu izobraževanju pa tudi
srečevanju z ljudmi. Marsikateremu s
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svojim zgledom vlivamo
optimizem in veliko mero
poguma, da se lahko v
življenju
soočimo
z
marsičim. Skozi slikanje in
risanje pa slikarji razvijamo
samostojni izraz, seznanimo
se z različnimi tehnikami
risanja in slikanja ter s tem
pridobimo
priložnost
izražanja in druženja. S sliko
ali risbo imamo priložnost
javno spregovoriti na likovni
način. Več časa se družiš z
barvo in čopičem, bolj
razumeš
pomen
ustvarjanja.
Pri ustvarjanju sta nas
obiskali
predstavnici
Občine Ankaran Janja
Rižnar in vodja oddelka za
družbene dejavnosti Katja
Pišot Maljevac. Obiskala
pa nas je tudi vsakoletna
obiskovalka naših delavnic,
podžupanja Mestne občine
Koper Olga Franca.

Utrinek iz likovne delavnice v Ankaranu (Foto: arhiv
društva)
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Celjski grofi
Opekarniška 15/a
3000 CELJE
Spletna stran:
drustvo-para-ce.si
E-pošta:
dce.paraplegik@guest.arnes.si

SVETOVNO PRVENSTVO V RIBOLOVU S PLOVCEM
etošnje leto je potekalo v Sloven‐
iji, in sicer 8. in 9. oktobra v
Radečah ob reki Savi. Skupaj je
nastopilo 34 ekip iz 18 držav. Prvenstvo
je bilo odlično organizirano, žal pa so
bile letos vremenske razmere zelo za‐
htevne, sploh prvi dan tekme, ko je
tekmovalce oviralo mrzlo deževno in
vetrovno vreme. Rudi Centrih je tek‐
moval v kategoriji invalidov, kjer je tek‐
movalo 10 držav. Bil je gonilna sila slov‐
enske ekipe (Rudi Centrih, Tomaž
Vanič, Marko Pešec in Franc Šte‐
fanič), ki je osvojila srebrno medaljo, v
kategoriji posameznikov pa je osvojil 3.
mesto in s tem bronasto medaljo. Sam
sicer pravi, da bi z malo sreče lahko
posegel tudi višje, ampak na to bo po‐
trebno počakati do naslednjega leta,
ko bo svetovno prvenstvo na
Madžarskem.

Rudi Centrih na uradnem treningu svetovnega prvenstva (Foto: arhiv društva)

SPREJEM ZA HENOTA
aš paralimpijec Henrik Plank
nas je po povratku iz Tokia pov‐
abil na druženje v društvene
prostore. Priložnost smo izkoristili in
mu pripravili sprejem ob njegovem us‐
pešnem nastopu. V društvenih prost‐
orih smo se zbrali predvsem člani atlet‐
ske ekipe in njegovi prijatelji, medse pa
smo povabili tudi župana Občine
Šentjur Marka Diacija, ki je sicer tudi
velik Henov navijač, da slavljenca še
dodatno presenetimo. G. Diaci je ozn‐
ačil njegov nastop na paralimpijskih ig‐
rah za čudovit ter pohvalil Henrikovo
delavnost, trmo in vztrajnost ter ga

Veseli smo bili Henovega povabila (Foto: arhiv društva)

pozval, naj se ne spremeni. V imenu
članov društva je nekaj besed povedal
predsednik Matej Lednik in poudaril,

da je lahko zgled preostalim članom in
naj še naprej s takšnim zanosom
trenira in tekmuje.
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POZDRAVILI TUDI NANIJA IN RUDIJA
mesecu oktobru je za svoje
društvene navijače končno
lahko našel čas tudi junak
letošnjih paralimpijskih iger v Tokiu
Franček Tiršek, ki smo ga že težko
pričakovali. Ker je med tem medalji na
svetovnem prvenstvu osvojil še Rudi
Centrih, smo sprejem pripravili kar za
oba naenkrat, čeprav bi si seveda us‐
pešna športnika zaslužila vsak svojega.
Že dolgo ni bilo v naših prostorih
takšne gneče ob kakšnem društvenem
dogodku in prav je tako. Vsi smo iz prve
roke želeli izvedeti, kako je bilo v Tokiu.
Nani si je res vzel čas, opisal, kaj vse je
potrebno, da do takšnega uspeha
prideš, s kakšnimi težavami se srečuje in
kako so potekala tekmovanja na
Japonskem in vse skupaj delil z nami.
Največ pozornosti pa sta poželi njegovi
medalji, ki ju je lahko vsak tudi prijel v
roke.

Topel sprejem v društvu za Nanija in Rudija (Foto: arhiv društva)

Nič drugače ne velja za Rudija, ki je na
svetovnih prvenstvih v športnem
ribolovu osvojil že celo kopico medalj.
Tokrat je povedal, da ga še na nobeni
tekmi ni tako zeblo. Tudi on je poudaril,
da je predvsem delo tisto, ki te pripelje

do rezultata in v njegovem športu tudi
nekaj športne sreče.
Obema smo zaželeli še veliko športnih
uspehov in da se ob podobnih
priložnostih zopet srečamo čim prej.

sodelujemo, na bazarju pa lahko na
zelo enostaven način širšemu
občinstvu predstavimo naše aktivnosti.
Letošnje leto je bilo razstavljavcev
nekaj manj, je bilo pa kljub temu
precej obiskovalcev. Predstavili smo se
na svoji stojnici z izdelki naših članic, z
našim slikovnim materialom, s

športnimi vozički in še čim. Največ
pozornosti pa je bil deležen Franc
Avberšek, ki je slikal z usti, kar se je še
posebej zanimivo zdelo številnim
otrokom. Našo stojnico je obiskal tudi
župan Občine Štore Miran Jurkošek,
ki smo mu obljubili, da se bomo
bazarja udeleževali tudi v bodoče.

FIT JE IN
o je bil letošnji delovni naslov
Občinskega bazarja v Štorah, ki
je bil po enoletnem premoru
organiziran 29. septembra v športnem
parku Lipa v Štorah. Dogodka se v
zadnjih letih redno udeležuje tudi
Društvo paraplegikov jugozahodne
Štajerske, saj z Občino Štore odlično

Občinski bazar v Štorah (Foto: arhiv društva)
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PREDAVANJE O APITERAPIJI
rganizirali smo ga kljub
poslabšanju
zdravstvenih
razmer v državi, v društvenih
prostorih 9. novembra. Spremljanje
predavanja pa smo omogočili članom
tudi preko aplikacije ZOOM. Obiskal
nas je Vlado Pušnik, ki je predavatelj
v Čebelarski zvezi društev Maribor in se
z apiterapijo ukvarja že 35 let.
Apiterapija je holistična medicina, ki
lahko odlično dopolnjuje klasično
medicino. Pomaga tako pri preventivi
kot rehabilitaciji, zdravljenje pa poteka
s pomočjo čebeljih pridelkov, kot so
med, cvetni prah, propolis, čebelji
vosek, matični mleček, čebelji strup,
apilarnil in čebele same.
G. Pušnik nas je popeljal skozi
zgodovino in začetke apiterapije v
Sloveniji. Najbolj pa smo prisluhnili
konkretnim primerom in načinom
zdravljenja težav, s katerimi se tudi sami
srečujemo v vsakdanjem življenju.

Predavanje o apiterapiji (Foto: arhiv društva)

Dobili smo tudi nekaj osnovnih
receptur, s katerimi si lahko zelo
olajšamo težave. Časa za naša
vprašanje je bilo kar premalo, ampak

zdaj vsaj vemo, kaj apiterapija je in
imamo dovolj informacij, da si lahko
poiščemo ustrezno pomoč, če jo
potrebujemo.

ŠPORTNA TEKMOVANJA
letošnjem letu sploh ne
poznajo premora. V oktobru so
se končno zaključila ligaška tek‐
movanja Zveze paraplegikov Slovenije
za sezono 2020/2021, že se je v
novembru začela nova sezona. Tudi
Društvo paraplegikov jugozahodne
Štajerske je že organiziralo 1. krog v
košarkarski ligi na vozičkih ZPS
BAUERFIND, in sicer 13. novembra v
športni dvorani v Vojniku. V ligi tudi le‐
tos nastopajo štiri ekipe. V Vojniku so
bila odigrana tri srečanja. DP Maribor je
v prvem srečanju dneva premagal
domačo ekipo DP Celje Thermana s 41
: 35. Naša ekipa se je nato pomerila še
z združeno ekipo DP Kranj - DP Novo
mesto in zmagala z rezultatom 47 : 45.
V zadnjem srečanju dneva so nato
Mariborčani zabeležili še drugo
zmago. Tokrat so bili s 55 : 50 boljši od
DP Ljubljana Mercator. Vsi skupaj

Celjani po prvi zmagi (Foto: Janez Hudej)

upamo, da bo letošnja sezona športnih
tekmovanj lahko potekala nemoteno

po ustaljenem
prekinitev.

urniku

in

brez

icer delo v društvu poteka po ustaljenih tirnicah. Tudi letos bomo izdali društveno revijo KORAK naprej, katere priprava
poteka vse od oktobra naprej. Ali bo zdravstvena situacija omogočala izvedbo društvenega zaključka za vse naše
člane, pa v tem trenutku še ni znano. Več o vsem tem pa v naslednji številki revije PARAPLEGIK.
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NI, DA NI … NA ZAVODU VOZIM
avod VOZIM, večkratni mednar‐
odno prepoznaven dobitnik na‐
grad za svoje delo na področju
izboljšanja prometne varnosti (v letu
2021 je med drugim prejel »Interna‐
tional Safety Media Award«, ki jo pre‐
jemajo le najboljše medijske kampanje
na področju varnosti), je s polno paro
»fural« tudi letošnje leto 2021.
Poletje so zaznamovale delavnice
»Alkohol = sprememba življenja«,
izvedene po vseh slovenskih zavodih za
prestajanje zaporne kazni, katerih
pobudnik in izvajalec je naš ambasador
in član Zavoda VOZIM, Luka Plavčak.
Skupaj je predaval na sedmih lokacijah.
»100 % zapornikov, ki je izpolnilo
evalvacijski plakat, je delavnico in samo
idejo ocenilo z najvišjo oceno. To
potrjuje naše razmišljanje, da sta
zgodba in vsebina Zavoda Vozim
primerni tudi za ljudi, ki so se tudi sami
znašli v težki življenjski situaciji. Hkrati
nas je to motiviralo, da za novo sezono
pripravimo še boljšo delavnico in
povečamo število ljudi, ki se jih lahko
dotaknemo s svojo zgodbo,« je dejal
Astrit Jashari, koordinator delavnic
Zavod VOZIM.
Zavod VOZIM je skupaj z Big Bangom z
začetkom šolskega leta poskrbel za
ozaveščanje najranljivejših v prometu –
mladih. Cilj kampanje je zmanjšati
uporabo telefonov in slušalk v prometu.
Za zmanjšanje omenjenih motečih
dejavnikov smo
pripravili nove
inovativne delavnice »UAU«. Zelo
aktivno jih izvaja naša ambasadorka
Katarina Milićević, ki ji na terenu na

Akademija Zavoda VOZIM 2021 (Foto: arhiv zavoda)

pomoč
priskočijo
tri
izvrstne
prostovoljke: Špela Konda, Sanja
Milojević in Sara Plesnik. Bravo, punce!
Prav tako so veliko zanimanja požele
nadgrajene delavnice »Hitrost«, ki so se
v letu 2021 izvedle na 11 osnovnih
šolah širom Slovenije. Skupno je bilo
izvedenih 30 delavnic za kar 714
učencev.
Letos se je s koncem novembra pričela
tudi že 5. sezona iniciative »Heroji furajo
v pižamah«, ki se zavzema za manj
voženj
pod
vplivom
alkohola.
Namenjena je mladim, lokalnim
odločevalcem in strokovnjakom, da
skupaj iščejo izboljšave na področju
vožnje pod vplivom alkohola in pitja
alkohola med mladimi v lokalnem
okolju. Pri tem so nepogrešljivi invalidi
poškodovanci v prometu, ki z
deljenjem svoje zgodbe predstavijo
posledice nespametnih odločitev in
spodbujajo poslušalce, naj za volan
vselej sedejo s trezno glavo.
Letošnji slogan se glasi: "Mladi niso več
odgovorni ...", v katerem mlade

Člani Zavoda VOZIM na izvedbi delavnice, v zaporu na Igu (Foto: arhiv zavoda)
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postavimo za zgled starejšim, saj
statistike kažejo velik napredek pri
mladih voznikih, ki v primerjavi z
ostalimi ne povzročajo več toliko
prometnih nesreč pod vplivom
alkohola kot v preteklosti. Ob tej
priložnosti bodo na voljo tudi herojski
vau'čerji za vau večer, ki jih bodo lahko
vsi podarili bližnjim s povabilom, da jih
vedno lahko pokličejo za varen prevoz
domov, ko bodo kaj spili. Na herojskih
vožnjah z zabav to opravijo naši
poškodovanci invalidi, a heroj je lahko
vsak, ki sredi noči, četudi v pižami, pride
po prijatelja in ga varno pripelje domov.
Člani in ambasadorji Zavoda VOZIM so
svoje znanje in veščine nadgrajevali na
Akademiji »Še vedno vozim«, ki je letos
potekala med 1. in 2. oktobrom na že
znani lokaciji, v Youth hostlu ars Viva v
Starem trgu pri Ložu. Akademije se je
udeležilo večje število predavateljev
ambasadorjev,
zaposlenih
in
prostovoljcev
Zavoda
VOZIM.
Osredotočena je bila na temo
komunikacije in motivacije, prav tako
pa je potekala v znamenju različnih
metod mladinskega dela.
Ob zaključku leta 2021 se
zahvaljujemo vsem sodelujočim
članom in še posebej Društvu
paraplegikov
jugozahodne
Štajerske, katerih člani zavzeto
sodelujejo pri izvedbi delavnic in
so vitalni del Zavoda VOZIM.
Srečno in preudarno v novo leto
2022 vam želimo.
Ekipa Zavoda VOZIM
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LJUBLJANSKI ZMAJI
Dunajska 188
1000 LJUBLJANA
Spletna stran: drustvo-para-lj.si
E-pošta:
dlj.paraplegik@guest.arnes.si

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI Z OVIRANTLONOM
etošnji Evropski teden mobil‐
nosti (ETM) je pod geslom »Živi
zdravo. Potuj trajnostno.« po‐
tekal od 16. do 22. septembra 2021. V
Sloveniji je aktivno sodelovalo rekord‐
nih 84 občin. Letos slavimo hojo kot
najbolj naraven in zdrav način
potovanja. Če je le mogoče, jo
uvrstimo v naše vsakdanje obveznosti.
Ob tej priložnosti so občine predstavile
dosežke in trajnostne ukrepe na po‐
dročju mobilnosti, kamor sodijo
izboljšanje prometne varnosti, kolesar‐
ske infrastrukture, promocija javnega
potniškega prometa in pešpoti.
V Ljubljani je na Ljubljanskem gradu ob
20-letnici potekal slovesen dogodek,
namenjen
vsebinam
trajnostne
mobilnosti in podelitvi plaket vsem
sedmim občinam, ki v ETM sodelujejo
že dvajsetič.
V okviru Evropskega tedna mobilnosti
je
Svet
za
odpravljanje
arhitekturnih in komunikacijskih
ovir Mestne občine Ljubljana (vodi
ga član našega društva Sašo Rink) s
sodelovanjem
treh
invalidskih
organizacij – Društvom paraplegikov
ljubljanske pokrajine, Zvezo društev
slepih in slabovidnih Slovenije, Zvezo
društev gluhih in naglušnih Slovenije in
Ljubljanskim potniškim prometom tudi
letos na Kongresnem trgu pripravil
tradicionalni OVIRANtlon. Svet je s
tem želel predstaviti in prikazati, s
kakšnimi izzivi in težavami se gibalno

ovirani, slepi in gluhi invalidi srečujejo v
vsakdanjem življenju.
V prvem sklopu je naše društvo
obiskovalcem predstavilo poligon, ki so
ga sestavljale različno strme klančine in
neprimerna rešetka z vhodom v manjši
prostor. Obiskovalci so se z vožnjo z
invalidskimi vozički na poligonu lahko
praktično prepričali, kakšne preglavice
nam povzročajo arhitekturne ovire in
kako jih premagujemo. V drugem
sklopu so spoznali komunikacijske ovire
gluhih in naglušnih, v tretjem pa težave
slepih in slabovidnih.
Ljubljanski
potniški
promet
je
predstavil nizkopodni mestni avtobus,
opremljen s pregibno klančino za vstop

in izstop potnikov na invalidskih
vozičkih. S tem so lahko tudi tisti
invalidi, ki prevozov z zelenci še ne
koristijo, praktično spoznali ta način
javnega prevoza. Ob tem naj omenimo,
da invalidi zase in spremljevalca lahko
koristijo brezplačno urbano.
Ob naši stojnici, ki jo je obiskal tudi
ljubljanski župan Zoran Janković, smo
obiskovalcem OVIRANtlona predstavili
različne
medicinsko-tehnične
pripomočke, ki jih v vsakdanjem
življenju uporabljajo težje gibalno
ovirani tetraplegiki, z različnimi
publikacijami in slikami pa dejavnost
društva. Mimoidočim smo predstavili
poškodbe hrbtenjače, z njimi delili

Pred našo stojnico (Foto: arhiv društva)
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svoje osebne zgodbe in jih še posebej
opozorili na nevarnosti v cestnem
prometu, ki predstavljajo več kot eno
tretjino
vzrokov
za
poškodbe
hrbtenjače.
Poslanstvo našega društva so letos
nekoliko manj številnim obiskovalcem
predstavili
predsednica
društva

Mirjam Kanalec, podpredsednica
Mojca Burger in aktivni člani društva
Sašo Rink, Slavko Krajnc, Lutfi
Abdullahu in sodelavka Mateja
Velenčak. Ob stojnici društva je
slikanje
z
usti
obiskovalcem
OVIRANtlona predstavil naš slikar
Željko Vertelj, ki je tudi član

Mednarodnega združenja slikarjev, ki
slikajo z usti ali nogami.
Dogodek je bil tudi del projekta
»Različnost je zakon«, ki ga
sofinancira AVP (Javna agencija RS
za varnost prometa).

ETM – DELAVNICA V KOČEVJU
Kočevju je naše društvo 20.
septembra
2021
izvedlo
delavnico na temo Evropskega
tedna mobilnosti. Žal nam vreme ni
bilo naklonjeno, zato smo se morali
omejiti na izvedbo le ene aktivnosti in
prikazati društvo z informativnim gra‐
divom (časopis Izziv, zloženke ...).
Naš član, slikar in domačin Željko
Vertelj, je mimoidočim prikazal
slikanje z usti. Obiskala nas je tudi
predstavnica Občine Kočevje, s katero
smo imeli zanimiv in prijeten pogovor.
Udeležba mimoidočih je bila zaradi

slabega vremena manjša,
vendar
kljub
temu
verjamemo, da smo kar
nekaj ljudem pokazali, da
lahko tudi po poškodbi
hrbtenjače in življenju na
vozičku živimo polno in
kvalitetno življenje. Z
nami sta bila tudi aktivna
člana društva Bojan
Lukežič
in
Slavko
Krajnc.

V Kočevju je slikanje z usti predstavil slikar Željko Vertelj.
(Foto: arhiv društva)

JESENSKO SREČANJE V OBČINI IG
etošnje težko pričakovano je‐
sensko srečanje smo pripravili 18.
septembra 2021 v občini Ig. Za
začetek smo si ogledali razstavo
»Koliščarji« na Igu, po kateri sta nas
popeljali predsednica Kulturnega
društva Fran Govekar, Alenka Jeraj, in
njena mama.
Po ogledu in zanimivi predstavitvi
koliščarjev smo se napotili do
Hipodroma Vrbljene v bližini Iga, kjer
smo imeli osrednje srečanje. Najprej
nas je nagovorila predsednica društva
Mirjam Kanalec, nato pa nam je
dobrodošlico zaželela Alenka Jeraj in
napovedala predstavo skupine otrok
Kulturnega društva Fran Govekar.
Na srečanje je prišel tudi župan Občine
Ig Janez Cimperman, ki je nagovoril
vse prisotne in v pozdravnem nagovoru
predstavil nekaj zanimivosti občine z
najkrajšim imenom v Sloveniji.
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Dobrote z žara je res odlično pripravil
Tomaž Demšar, čeprav je imel kar
nekaj težav z roštiljem. Pogovora,
smeha, dobre hrane in priboljškov ni
zmanjkalo, poskrbeli pa smo tudi za
razvedrilni program, v katerem je

navdušil moški pevski zbor, prav tako iz
njihovega kulturnega društva.
Kljub omejitvam in ukrepom smo
veseli, da nam je uspelo izvesti srečanje,
čeprav je bilo v manjši skupini.

Na jesenskem srečanju v Vrbljenah (Foto: arhiv društva)

[ DELO DRUŠTEV ]
SPREJEM NOVIH ČLANOV
a društvu smo 6. oktobra 2021
pripravili sprejem za nove
člane. Udeležili so se ga trije
novi člani s svojci. Prisotna sta bila tudi
poverjenik dveh novih članov Roman
Jesenšek in eden novejših članov
društva Jože Ponebšek. Na začetku
se je vsak izmed nas predstavil, da smo
se bolje spoznali. Že takoj smo
ugotovili, da se vsi novi člani poznajo
še iz rehabilitacije v URI-Soča. Tam so
bili vsi hkrati, eni celo »cimri«. Bilo je,
kot bi se družba spet našla skupaj. Ses‐
tanek sta vodili Nina Černe in Katja
Vipotnik, ki sta med drugim pred‐
stavili tudi dejavnosti društva skozi so‐
cialne programe: prevoze, kompenzir‐
anje invalidnostim, interesne de‐
javnosti in šport.
Sprejem za drugo skupino novih članov
smo pripravili 4. novembra 2021. Enega
je spremljala mama, drugi je bil z ženo,
v imenu tretjega pa je zaradi izredno
težke poškodbe prišel oče. Prisoten je
bil tudi poverjenik Bojan Lukežič, ki je
z najmlajšim, komaj šestletnim članom,
že začel kovati načrte o njegovi
vključitvi v športno dejavnost. Pripravili
smo jim podobno predstavitev

Z novimi člani v društvenih prostorih (Foto: arhiv društva)

dejavnosti, ki so jim jo tokrat predstavile
predsednica društva Mirjam Kanalec,
socialna delavka Nina Černe in Eva
Pahovnik.
Cilj srečanja je, da vsak nov član
ugotovi, kaj bi bilo v društvu zanj
najbolj primerno in kam bi se rad
vključil.
Vsak član je dobil tudi Priročnik, kjer so
naštete pravice, ki jim pripadajo s
področja socialnega in zdravstvenega
varstva, ugodnosti, ki jih imajo oz.

oprostitve plačil, pa tudi pravice iz
drugih pomembnih področij.
Sprejem novih članov je za društvo zelo
pomemben, saj je to priložnost, da se z
novimi člani spoznamo in ugotovimo,
kakšne vrste pomoč potrebujejo in kje
jih lahko podpremo. Hkrati spoznajo še
druge člane in si ustvarijo novo mrežo
poznanstev ter izvejo več o pravicah, ki
jih imajo, in o tem, kako si lahko ob
življenjski spremembi organizirajo in
olajšajo življenje.

OBISKALI SMO UČENCE DVEH OSNOVNIH ŠOL
projektom »Različnost je zakon«
smo se 7. oktobra 2021 pred‐
stavili učencem četrtih in petih
razredov na Osnovni šoli dr. Ivana Pri‐
jatelja Sodražica. Učenci so bili
razdeljeni v šest skupin, ki so krožile
med delavnicami. Najprej sta jim
Slavko Krajnc in Eva Pahovnik na
kratko predstavila poškodbe hrbten‐
jače, njihove vzroke, prilagoditve po
poškodbah in delovanje društva.
Slavko jim je povedal svojo zgodbo, ki
se je otrok zelo dotaknila, saj se je
poškodoval v njihovih letih.
Po uvodnem predavanju so se iz svojih
»mehurčkov« prestavili v telovadnico,
kjer so med slikanjem z usti z
navdušenjem opazovali slikarja Željka

Vertlja. Zatem so se usedli na vozičke in
se ob pomoči Jožeta Ponebška in
Ermina Kaukoviča preizkusili v vožnji
na poligonu z različno strmimi
klančinami. Spoznali so pomen
dostopne infrastrukture in ugotovili, da
tudi majhne ovire postanejo velike, če
jih ne moremo prestopiti. Za konec jim
je Ljubiša Gajič predstavil svojo
zgodbo in jih popeljal v svet športa na
vozičku. Z njim so se lahko pomerili tudi
v igri namiznega tenisa.
S programom »Različnost je zakon«
smo 16. novembra 2021 obiskali tudi
učence OŠ Zagradec. Učence osmih in
devetih razredov te dolenjske šole smo
obiskali točno pred petimi leti, tokrat pa
so izrazili željo, da obiščemo njihove

pete razrede, ki so se ravno v tem času
pripravljali na opravljanje izpita za kolo.
Tako smo 5. a razredu pripravili
predavanje, ki sta ga vodila Jože in
Rok, učenci 5. b razreda pa so bili na
delavnici v telovadnici, kjer so se z
Bojanom lahko preizkusili v namiznem
tenisu, pod nadzorom Mojce pa tudi v
vožnji z invalidskimi vozički.
Učenci so na predavanju izvedeli, kaj so
poškodbe hrbtenjače, najbolj pogoste
vzroke za njihov nastanek, posledice in
na kaj so lahko sami pozorni, da se kaj
takega ne zgodi njim. Predstavili smo
jim tudi delovanje društva in dejavnosti,
s katerimi se paraplegiki in tetraplegiki
zadnje čase ukvarjamo. Z učenci in
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učiteljicami smo delili tudi svoje osebne
zgodbe.
Na koncu so učenci vsakemu od nas
podarili simbolično ročno izdelano
darilce, učiteljice pa so izrazile željo, da
se kmalu spet vidimo, česar se seveda
že veselimo.
Z našim obiskom so učenci na obeh
šolah spoznali, da morajo paziti nase in
da se življenje po poškodbi ne konča in
ga je vredno živeti.
Projekt »Različnost je zakon«
podpira tudi AVP – Agencija za
varnost prometa.

Predstavitev poslanstva društva na OŠ Sodražica (Foto: arhiv društva)

PRIJETNO DRUŽENJE POVERJENIKOV S SVOJIMI »VAROVANCI«
ekateri naši socialni poverjeniki
so tudi v letošnji jeseni pri‐
pravili zdaj že kar tradicionalna
srečanja s svojimi »varovanci«.
Štefan Glavan je srečanje v Ivančni
Gorici pripravil 1. oktobra 2021, Ljubiša
Gajič pa 15. oktobra 2021 v gostišču
Livada v Ljubljani.
Poverjeniki poskrbijo, da se njihovi
članih na teh srečanjih seznanijo z
vsemi novostmi, da si izmenjajo
koristne izkušnje in se predvsem dobro
počutijo. To je v teh koronavirusnih
časih, v katerih moramo upoštevati
različne varnostne ukrepe, zelo
pomembno. Na teh druženjih poskrbijo
tudi za okrepčilo in napitke.
Na srečanja povabijo tudi predsednico
društva Mirjam Kanalec in socialno
delavko Nino Černe, da lahko člani
dobijo aktualne informacije iz prve
roke.
V našem društvu imamo dokaj dobro
razvito in vpeljano socialno mrežo

članov. Vsak
izmed
petnajstih
poverjenikov v svoji ali sosednji občini
skrbi za določeno število članov. Ti
lahko svojega poverjenika kadar koli
pokličejo in se z njim posvetujejo o
morebitnih težavah. Še posebej tisti

člani, ki so na začetku nove in drugačne
življenjske poti, ko se pred njimi kar
naenkrat pojavi cela vrsta neznank,
dobijo občutek, da niso sami in vedo,
na koga se lahko obrnejo.

Štefan Glavan je srečanje pripravil v Ivančni Gorici. (Foto: arhiv društva)

OGLEDALI SMO SI OPERNO IN DRAMSKO PREDSTAVO
Nekateri člani, svojci in spremljevalci so
si 27. oktobra 2021 v operni hiši v
Ljubljani ogledali odlično predstavo
Wolfganga Amadeusa Mozarta –
Čarobna piščal. To je pravljična opera
v dveh dejanjih, kjer svetloba zmaga
nad temo, zloba podleže dobroti,
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nagon se podredi razumu in ljubezen
prežene sovraštvo.
Bili smo tudi v Špas teatru v Mengšu in
si 4. novembra 2021 ogledali komedijo
»Večno samska«. Iz srca smo se
nasmejali Tini Gorenjak in Andreju
Ivkoviču. Samski stan je lahko ena

velika komedija in Tina nas je ponosno
peljala čez svojo tragikomično
odisejado iskanja ljubezni, kjer je
preizkusila vse. Vse! Spletni zmenki, hitri
zmenki, slepi zmenki in zmenki, za
katere bi bilo bolje, če bi bili tudi gluhi,
ne samo slepi.
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TRENING VARNE VOŽNJE NA VRANSKEM
Dobro obvladovanje vozila lahko reši
življenje, stopnja varnosti na cesti pa je
odvisna tudi od vremenskih razmer in
znanja voznika. Veliko voznikov svojega
vozila ne pozna dovolj dobro, zato ga v
kritični situaciji niso sposobni obvladati.
To je sicer povsem razumljivo, saj si pri
vsakdanji vožnji ne morejo privoščiti, da
bi preizkušali zmogljivosti vozila v
skrajnih okoliščinah.
Najbolj varen prostor za preizkušanje
vozniških sposobnosti in vozil je
ustrezen poligon, kjer so okoliščine
nadzorovane in je skrb za varnost na
prvem mestu. S tečajem varne vožnje
postanejo bolj varni vozniki in imajo
večje možnosti pravilnega odziva v
pravem trenutku.

Vozniki paraplegiki in tetraplegiki vozilo
upravljamo s posebno ročico, toda
razumljivo je, da se v kritičnih situacijah
lahko prav tako panično odzovemo.
Zato je prav, da v varnem okolju
dodobra spoznamo in preizkusimo
fizikalne lastnosti svojega vozila in
delovanje ročice.
Ker želimo paraplegiki in tetraplegiki
ostati dobri in varni vozniki, smo v
Društvu
paraplegikov
ljubljanske
pokrajine 10. novembra 2021 na
poligonu na Vranskem pripravili tečaj
varne vožnje. Udeležilo se ga je sedem
voznic in voznikov, svoje vozniške
sposobnosti pa je preizkusil tudi voznik
društvenega kombija.

Skozi teorijo in prakso je tečajnike vodil
inštruktor varne vožnje Brane Legan,
ki je v teoretičnem delu tečaja omenil
pravilno in homologirano vgradnjo
ročice. Sledil je praktični del, kjer so se
vozniki srečali z različnimi pastmi in se
naučili pravilnega ukrepanja. Vozili so
slalom, zavirali v kritični situaciji na
različnih podlagah, vozili v ovinkih, se
srečali s posledicami neupoštevanja
primerne hitrosti, neupoštevanjem
varnostne razdalje … Skratka z
različnimi situacijami, ki se dogajajo v
realnih vožnjah na cestah. Ob
upoštevanju navodil so bili na poligonu
popolnoma varni, po končanem tečaju
pa so vsi prejeli diplome o opravljenem
tečaju varne vožnje.

ŠPORTNI UTRINKI
ŠAH: Naša šahovska ekipa je v ligaškem
tekmovanju ZPS že vrsto let na vrhu.
Tudi v letošnji sezoni je premočno
osvojila pokal Zveze paraplegikov
Slovenije za naslov ligaškega prvaka.
STRELJANJE: V naših vrstah imamo
odličnega strelca v streljanju z zračno
pištolo. To je Toni Bavec, ki je v letošnji
sezoni osvojil naslov državnega prvaka.
Za razred boljši je tudi na ligaških
tekmovanjih.
KEGLJANJE: Naš najboljši kegljač
Viktor Rupnik je na državnem prvenstvu
v svoji skupini osvojil naslov državnega
prvaka, kegljaška ekipa v kegljaški ligi
pa tretje mesto.
PLES: Paraplesalka našega društva Lara
Nedeljkovič se v svoji skupini prebija
med najboljše na svetu. S soplesalcem
Klemnom Dremljem je na Poljskem v
izredno močni konkurenci v kategoriji
combi standard class 2 osvojila 4.
mesto.
BILJARD: Na meddruštvenem turnirju
v biljardu sta naša tekmovalca Matej
Brajkovič in tetraplegik Rok Bratovž
osvojila 1. in 3. mesto.

Rok Bratovž (desno) je osvojil tretje mesto (Foto: arhiv društva)
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Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

IZ PANONSKIH RAVNIC
Noršinska cesta 14
9000 MURSKA SOBOTA
Spletna stran: dppp.si
E-pošta: drustvo.p.i.p@siol.net

Naše društvo obiskali pomurski poslanci
ponedeljek, 4. oktobra 2021, so
nas s svojim obiskom na sedežu
društva počastili pomurski
poslanci, in sicer mag. Dejan Židan,
Jožef Horvat in Ferenc Horváth.
Predsednik društva Stanko Novak jih je
seznanil s samim delovanjem društva
ter jim predstavil socialne programe,
nujno potrebne za kvalitetnejšo
življenje članov. Skupaj so se dotaknili
sprememb, ki se obetajo pri izvajanju
osebne asistence in o katerih bo v
mesecu oktobru odločal državni zbor.
Spremembe bodo namreč močno
posegale predvsem v izvajanje te po‐
moči, v prihodnje pa bi se naj na novo
preverjala sama upravičenost do te
storitve. Glede predlaganih sprememb
Zakona o osebni asistenci so se skupaj

strinjali, da so zadovoljni, da je bilo na
ministrstvu upoštevanih in slišanih vsaj
nekaj predlogov društva. Prišli so do

zaključka, da je zakon v osnovi dobro
zastavljen, vendar bi ga bilo v prihod‐
nje smiselno podpreti z amandmaji.

Obisk pomurskih poslancev (Foto: T. Šinkovec)

Letos najboljši golaž skuhala naša ekipa DPPP
kipa DP Prekmurja in
Prlekije je v soboto, 2. ok‐
tobra 2021, v Paracentru v
Oseku kuhala tradicionalni
golaž. Tekmovanje je pripravilo
Društvo paraplegikov Podravja,
za najboljši golaž so se potego‐
vale tri ekipe iz treh regijskih
društev ZPS. Po zboru ekip in
razdelitvi sestavin se je kuhanje
pričelo.
Tekmovalci
so
izboljševali svoje jedi in dodajali
svoje skrivne sestavine, dokler
golaž ni bil skuhan. Na koncu
tekmovanja je komisija podala
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svoje mnenje in razglasila
uvrstitve. Ocenili so, da je letos
najboljši golaž skuhala naša
ekipa DPPP, v sestavi Marjan,
Anica in Simon Petek.
Po tekmovanju je sledilo
prijetno druženje, kjer so tudi
obiskovalci
tradicionalne
golažijade lahko poskusili
golaže in še vrsto drugih
dobrot.
Ekipa DPPP je skuhala najboljši golaž. (Foto: A. Petek)
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Na srečanju sekcije čebelarjev je beseda tekla o novih projektih
petek, 5. novembra 2021, je v
društvenih prostorih potekal
sestanek čebelarjev ter tistih
ključnih posameznikov, ki so pripo‐
mogli k postavitvi prvega učnega če‐
belnjaka, prilagojenega za invalide, ki
je lociran na travnatih površinah
sedeža društva. Po nagovoru in
pozdravu predsednika društva Stanka
Novaka je sledil pregled preteklih do‐
godkov. Na kratko je predstavil splošne
dejavnosti društva, kjer je še posebej
izpostavil Sekcijo čebelarjev invalidov,
ki deluje znotraj Zveze paraplegikov
Slovenije. Vsak povabljeni je podal
svojo oceno dosedanjega delovanja,
razvoja in sodelovanja ter se dotaknil
načrtov za prihodnost. Član društva
Dušan Slana, ki je prav tako predsed‐
nik Sekcije čebelarjev ZPS in oskrbnik
čebelnjaka, je poudaril, da je s
postavitvijo učnega čebelnjaka če‐
belarska dejavnost dobro zaživela med
člani društva in kot glavno vodilo za
naprej izpostavil nenehno učenje in
usposabljanje čebelarjenja invalidov. V
tem smislu je nadalje tekla beseda, in
sicer o spodbujanju ideje o izo‐
braževanju čebelarjev inštruktorjev in‐
validov, ki bi svoje znanje delili tudi z
drugimi invalidi iz tujine. Tako bi preko
različnih srečanj, ekskurzij, simpozijev
pri nas in v tujini svoje delo in znanje

ponesli v širni svet. Za dobro delovanje
na področju čebelarjenja in sode‐
lovanja je bilo društvo pohvaljeno tudi
s strani mag. Dejana Židana in
župana MOMS dr. Aleksandra
Jevška, ki vidi še nove priložnosti v
izvirnosti, unikatnosti ter v sobivanju
človeka z naravo, torej s čebelami. Ker
je MOMS do sedaj imela največji
posluh za naše projekte, ji je bila s

strani predstavnikov društva podana
pobuda, da bi se ob obstoječem če‐
belnjaku uredil prostor za dodatne na‐
kladne panje in tlakovala pot, ki bi in‐
validnim osebam olajšala pot do če‐
belnjaka. Srečanje se je zaključilo z
željo, da bi vsi akterji sestanka še naprej
tako dobro sodelovali ter skupaj razvi‐
jali nove ideje in projekte.

Sestanek Sekcije čebelarjev Pomurja in povabljenih gostov (Foto: M. Balažič)

Venčeslav Bezjak na 17. Čurčijevem memorialu ujel najtežjo ribo
četrtek, 9. septembra 2021, so
se ribiči ob ribniku Brestanica
udeležili

17.

tekmovanja

v

športnem ribolovu v spomin na Vlada
Čurčija, ki ga je organiziralo Društvo
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in
Posavja. Tekmovanja se je udeležilo 18
ribičev iz šestih pokrajinskih društev
Zveze paraplegikov Slovenije. Naša
tekmovalca sta zasedla naslednji mesti:
Venčeslav Bezjak je zasedel 6. mesto,
Silvo Križanič pa 8. mesto. Med ribiči je
najtežjo ribo ujel naš član Venčeslav
Bezjak, za katero je prejel tudi pokal.

Venčeslav Bezjak je ujel najtežjo ribo. (Foto: B. Barič)
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Marta Janežič nepremagljiva v troboju metov
soboto, 11. septembra 2021, je na
atletskem stadionu na Ptuju
potekal 52. memorial prof. Bojana
Hrovatina ter 31. državno prvenstvo v
atletiki za paraplegike, ki ga je v
soorganizaciji
Zveze
paraplegikov
Slovenije in Zveze za šport invalidov –
Paralimpijski komite pripravilo Društvo
paraplegikov Podravja in Medobčinsko
društvo slepih in slabovidnih Ptuj.
Tekmovanja se je udeležilo 57 atletov iz
sedmih pokrajinskih društev Zveze
paraplegikov Slovenije, udeležili pa so se
ga tudi tekmovalci iz Črne gore, Srbije,
Bosne in Hercegovine in Hrvaške.
Tekmovalci so se najprej pomerili v
troboju metov (met kopja/kija, diska in
suvanje krogle), nato pa še v vožnjah. V
skupini F53 je naša članica Marta Janežič
osvojila prvo mesto. V moški konkurenci
je Dušan Slana v skupini F54 osvojil 7.
mesto, Venčeslav Bezjak pa v F52 in F53
odlično 4. mesto. V skupini veteranov je
tekmoval Anton Vrbnjak in osvojil
skupno 2. mesto.

Odlična Marta Janežič v metu krogle (Foto: B. Barič)

Zaključek društvene lige v ribolovu
ne 16. septembra 2021 so se
ribiči Društva paraplegikov
Prekmurja in Prlekije zbrali ob
ribniku Ploj v Smolincih, kjer so s 4. ko‐
lom zaključili društveno ligo v ribolovu.
V letošnji društveni ligi so bila izvedena
štiri kola, ki so potekala v Smolincih (1.
kolo in 4. kolo), v Lastomercih (2. kolo)

ter v Ormožu (3. kolo). Zadnjega tek‐
movanja se je udeležilo pet ribičev. Po
štirih urah tekmovanja so ulov stehtali
in razglasili rezultate zadnje društvene
lige. Najtežjo mrežo je imel Slavko
Dunaj. Njegov ulov je tehtal 33.100
gramov. Drugo mesto je zasedel
Venčeslav Bezjak, ki je ulovil 13.270

gramov rib, tretjeuvrščeni pa je bil
Franc Baum s 12.610 grami težkim
ulovom. Franc Borovnjak je s 11.100
grami težkim ulovom zasedel 4. mesto,
ulov Silva Križaniča je tehtal 6.300
gramov, s katerim je zasedel 5. mesto.
Najboljši ribiči bodo prejeli medalje na
zaključnem srečanju ob koncu leta.

Marta Janežič osvojila naslov državne prvakinje v razredu tetrapleginj
26. septembra 2021 je v Celju na
kegljišču Golovec potekalo državno
prvenstvo za invalide v kegljanju.
Tekmovalci so nastopili v sedmih
tekmovalnih razredih invalidnosti, ki so
predčasno dosegli predpisano normo
v skladu s 6. členom Tehničnega
pravilnika v kegljanju. Tekmovanje je
potekalo posamično v moški in ženski
konkurenci. Med našimi člani se je na
državno prvenstvo uvrstila Marta
Janežič, ki je v razredu tetrapleginj
osvojila naslov državne prvakinje.
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Marta Janežič, državna prvakinja v razredu tetrapleginj (Foto: B. Barič)
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V Radencih se je odigral 3. krog ter hkrati 27. Magdičev memorial v kegljanju
a kegljišču Radenci se je 5.
oktobra 2021 nadaljevala
kegljaška liga ZPS, in sicer 3.
krog ter hkrati 27. Magdičev memorial,
ki ga je pripravilo naše društvo.
Tekmovanja se je udeležilo 32 kegljačic
in kegljačev iz osmih regijskih društev
Zveze
paraplegikov
Slovenije.
Tekmovalci so se pomerili ekipno in
posamezno v ženski in moški
konkurenci ter v skupni konkurenci
veteranov in tetraplegikov. Najboljša
ekipa na tokratnem tekmovanju je bila
ekipa DP Podravja, ki je premagala
ekipo DP Dolenjske, Bele krajine in
Posavja in ekipo DP jugozahodne
Štajerske, ki se je uvrstila na tretje
mesto. DP Podravja je že tretje leto
zapored osvojila prehodni pokal ter ga
prejela v trajno last. Naša ekipa DP
Prekmurja in Prlekije je tekmovanje
zaključila na petem mestu. V moški
konkurenci je bil najboljši Roman
Hrženjak
iz DP jugozahodne
Štajerske. Drugouvrščeni je bil Miran
Jernejšek iz DP Podravja, na tretjem
mestu pa Tone Kanc iz DP Dolenjske,

Bele krajine in Posavja. V tej konkurenci
sta tekmovala naša člana Dušan
Slana in Andrej Gorza, ki sta zasedla
12. in 16. mesto. Med ženskami je
največ
kegljev
podrla
Senka
Ivaniševič iz DP ljubljanske pokrajine,
druga je bila Martina Glavič iz DP
Dolenjske, Bele krajine in Posavja, tretje
pa Nataša Godec iz DP Podravja. Naša
Marta Janežič je osvojila 4. mesto.
Nastopili so tudi težje gibalno ovirani
tetraplegiki, kjer je zmagal Aleš Povše

iz DP jugozahodne Štajerske, na drugo
mesto se je zavihtel Damjan Hovnik
iz DP Istre in Krasa, tretji pa je bil
Damjan Herček iz DP Podravja. Četrto
mesto je osvojil naš član Franc Baum.
V konkurenci veteranov je medaljo za
prvo mesto osvojil naš član Ludvik
Škraban, drugi je bil Boško Božič iz
DP Istre in Krasa, tretji pa Franc Kuhelj
iz DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
Naš član in športni referent društva
Franc Borovnjak je osvojil 6. mesto.

Ekipa DPPP na kegljišču v Radencih (B. Barič)

Jožef Franc prvi v skupini SH1 s serijsko puško, ekipa DPPP odlična druga
soboto, 18. septembra 2021, je v
Ljubljani potekalo državno pr‐
venstvo v streljanju z zračnim
orožjem. Organizator tekmovanja je
bila Zveza za šport invalidov – Slov‐
enski paralimpijski komite. Tekmovanje
je potekalo v posamični in v ekipni

konkurenci. V posamični konkurenci je
v
skupini
serijska
puška
SH1 Franc Jožef osvojil odlično 1.
mesto. Tekmoval je še s standardno
puško v skupini SH1 in osvojil 2. mesto.
Največ naših tekmovalcev je tek‐
movalo s serijsko puško v skupini SH2,

kjer je Slavko Dunaj zasedel 5. mesto,
Venčeslav Bezjak je osvojil 6. mesto,
Leon Jurkovič 7. mesto. Ekipo DPPP so
sestavljali strelci Slavko Dunaj, Leon
Jurkovič in Venčeslav Bezjak. Skupaj
so osvojili odlično 2. mesto.

Zaključek kegljaške lige ZPS in 26. Grnjakov memorial
aši kegljači so se v
petek, 22. oktobra
2021, udeležili za‐
ključnega kroga kegljaške
lige za sezono 2020/2021, ki
ga je pripravilo Društvo para‐
plegikov Koroške v soorgan‐
izaciji Zveze paraplegikov
Slovenije. 47 kegljačic in
kegljačev iz osmih regijskih
društev Zveze paraplegikov
Slovenije je tekmovalo v
štirih kategorijah. Naša ekipa
DP Prekmurja in Prlekije je

osvojila sedmo mesto. V
moški posamezni konkur‐
enci je tekmoval Andrej
Gorza, ki je osvojil 14. mesto.
Med veterani je Ernest
Pucko osvojil 6. mesto,
Franc Borovnjak je bil 7. V
ženski konkurenci je tek‐
movala Marta Janežič, ki je
zasedla 4. mesto.

Zaključek kegljaške sezone (Foto: B. Barič)

41

[ DELO DRUŠTEV ]
Jesensko mednarodno športno-rekreacijsko srečanje
ne 20. oktobra 2021 je v
društvu potekalo jesensko
mednarodno
športno
rekreacijsko srečanje, ki so se ga
udeležili naši člani, člani DP Podravja in
člani DP jugozahodne Štajerske ter
invalidi s sosednje Hrvaške in
Madžarske. Takšna srečanja vedno radi
organiziramo, saj na ta način hkrati
spodbujamo naše člane, da so čim bolj
aktivni. Za osebe, ki so gibalno ovirane,
je rekreacija posebnega pomena, saj
pripomore k boljšemu psihofizičnemu
počutju.
Poleg
tega
izboljša
posameznikovo fizično pripravljenost,
dvigne samozavest, pripomore k
sprejemanju samega sebe, pomaga pri
spretnejšem
obvladovanju
invalidskega vozička in navsezadnje
pomaga tudi krepiti socialne vezi. Tak
življenjski slog namreč bistveno
prispeva k ohranjanju in izboljšanju
zdravja ter deluje preventivno proti
različnim zdravstvenim zapletom.
Udeleženci srečanja so se pomerili v
lokostrelstvu, vrtnem kegljanju in
pikadu. Najboljša lokostrelka je bila
Marija Kerec iz DP Podravja,
drugouvrščena je bila Ljuba Vurušič,
na tretjem mestu pa Bernarda
Čavlek, obe iz Čakovca. V moški

konkurenci so prva tri mesta zasedli: 1.
mesto Zdenko Lilek iz DP Podravja, 2.
mesto Franc Jožef iz DP Prekmurja in
Prlekije in 3. mesto Franc Pinter iz DP
Podravja. V pikadu je v ženskem delu
tekmovanja 1. mesto osvojila naša
članica Marta Janežič, na drugem je
pristala Marija Kerec iz DP Podravja in
na tretjem članica društva iz Čakovca,
Ljuba Vurušič. V moški konkurenci je
v metu pikada največ točk dosegel naš
podpredsednik
društva
Andrej
Gorza, drugouvrščeni je bil Drago
Bađari iz Čakovca, na tretje mesto se
je uvrstil naš član Dušan Slana.
Tekmovalci so se pomerili še v vrtnem
kegljanju, kjer je v ženski konkurenci
slavila Marija Turk (1. mesto), naši

članici Marta Janežič in Marija
Balažic sta zasedli 2. in 3. mesto. V
moški konkurenci je 1. mesto osvojil
naš član Franc Jožef, 2. mesto Vjevan
Vugrinec iz Čakovca in 3. mesto
Franc Borovnjak, član DPPP. Posebna
kategorija tekmovalcev so bili tudi
spremljevalci, kjer je prvo mesto
osvojila Jožica Krč, drugo mesto
Magasi Eyuldne in tretje mesto
Vlado Vabec. Medalje je poleg
predsednika društva Stanka Novaka
podeljeval tudi Branko Barič,
razglasitev pa je vodil športni novinar
Murskega vala Tonček Gider. Po
tekmovanju je sledilo še prijetno
druženje ob peki kostanja.

Člani društev Slovenije, Hrvaške in Madžarske so se na jesenskem mednarodnem športnem
srečanju pomerili v lokostrelstvu, vrtnem kegljanju in pikadu. (Foto: M. Balažič)

V Celju potekal 12. pokal ZPS v biljardu
petek, 8. februarja 2021, je
Zveza paraplegikov Slovenije v
soorganizaciji Biljardne zveze
Slovenije organizirala 12. tekmovanje
paraplegikov in tetraplegikov v biljardu

v Celju. Osem tekmovalcev iz štirih
regijskih društev Zveze paraplegikov
Slovenije se je pomerilo v igri kmečke
osmice s prilagojeno končnico, kjer se
je igralec v končnici sam odločil in

napovedal luknjo, v katero bo potopil
črno kroglo. Po napetih dvobojih se
naša člana Andrej Gorza in Venčeslav
Bezjak nista uvrstila v polfinale.

Ekipa DPPP zmagala v prvem krogu v streljanju z zračnim orožjem
6. novembra 2021 je na strelišču v
Ankaranu potekal prvi krog v streljanju
z zračnim orožjem, ki ga je pripravilo
Društvo paraplegikov Istre in Krasa. V
prvem krogu se je pomerilo 26 strelcev
v kategorijah SH1 in SH2 v ekipni in
posamični konkurenci iz sedmih
pokrajinskih
društev
Zveze
paraplegikov Slovenije. V ekipni
konkurenci je slavila ekipa našega
društva, v sestavi Franca Jožefa,
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Štefana Bukviča in Slavka Dunaja. V
najštevilčnejši in hkrati najmočnejši
konkurenci SH1 je zmagal naš član
Franc Jožef, v težje gibalno ovirani
skupini SH2 si je drugo mesto pristreljal
naš član Štefan Bukvič. V tej kategoriji
so naši člani osvojili še naslednja mesta:
4. mesto Slavko Dunaj, 5. mesto
Venčeslav Bezjak, 6. mesto Leon
Jurkovič in 9. mesto Benjamin Krč.

Člani DPPP zelo uspešni v prvem krogu v
streljanju ( Foto: B. Barič)
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Društvo paraplegikov severne Primorske

IZ DOLINE SOČE
PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLED ČLANOV DRUŠTVA
Dejstvo je, da nam zdravje ni
podarjeno in moramo zanj sami
poskrbeti, kar pomeni, da se je za
njegovo ohranjanje potrebno truditi in
s tem odreči škodljivim razvadam. V
okviru programa ohranjanja zdravja
smo v sredo, 27. oktobra 2021, na
sedežu društva organizirali predavanje
na temo DEJAVNIKI TVEGANJA ZA
SRČNO-ŽILNE BOLEZNI, ki ga je
izvedlo strokovno osebje Centra za
krepitev zdravja Zdravstvenega
doma Nova Gorica. Vsem članom, ki
so se udeležili predavanja, so opravili
meritve krvnega tlaka, holesterola in
sladkorja v krvi ter na podlagi
opravljenih meritev podali rezultate in
svetovali morebiten obisk oz. posvet z
osebnim
zdravnikom.
Ob zaključku predavanja in meritev so
bili z rezultati vsesplošno zadovoljni, mi

Rejčeva 5,
5000 NOVA GORICA
Spletna stran: drustvo-go-para.si
E-pošta: drustvo.paraplegikov@siol.net

pa še toliko bolj, kar pomeni, da nam je
mar za naše zdravje in počutje. Povabili
so nas k nadaljnjemu sodelovanju in še
kakšnemu predavanju iz njihovega
programa.

Preventivni zdravstveni pregled članov društva (Foto: arhiv društva)

TEŽKO PRIČAKOVANO
KOLESARJENJE OB OBALI
Naposled nam je le uspelo izpeljati že
od maja načrtovano kolesarjenje. Sprva
so nas omejevali covidni ukrepi, nato
pa še zasedenost športnega referenta
zaradi priprav na paralimpijske igre in
kot da ne bi bilo vsega dovolj, še
zasedenost kombija.
V soboto, 24. julija, smo se zbrali v
avtokampu Adria v Ankaranu, kjer
imamo nastanjeno našo prikolico, v
kateri sta trenutno letovala Mirjam in
Marvin.
V zares toplem vremenu smo se s
kolesi in vozički z električnim
priklopom podali na pot proti Izoli. Po
sedmih kilometrih vroče razbeljene

Težko pričakovano kolesarjenje ob obali (Foto: arhiv društva)
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kolesarske poti smo prvi postanek
naredili v Kopru, kjer je z morja prav
prijetno pihljalo. Po desetminutnem
postanku smo nadaljevali pot naprej
do Žusterne, kjer se je ob osvežilni
pijači večina udeležencev odločila, da
se zaradi vročine vrne nazaj v kamp.

Najbolj vztrajni smo pot nadaljevali do
Izole, kjer smo se srečali z našim
članom Markom, ki je zaključil
obnovitveno rehabilitacijo v Pacugu.
Izmenjali smo si nekaj besed in nato
»odkolesarili« nazaj do kampa v
Ankaranu, kjer smo se okrepčali z

dobrotami z žara in se še malce ohladili
v morju. Marvinu in Mirjam se
zahvaljujemo za žar pogostitev in
postrežbo. Čeprav je bil za nekatere
dan prevroč, smo se navkljub temu
prijetno družili.

Z e-VOZIČKI IN KOLESI PO NOVI GORICI IN OKOLICI
Kakor da bi hoteli nadoknaditi vse
zamujeno, smo se po kolesarjenju in
izletu z ladjico ob slovenski obali podali
še na nam tako priljubljeno
»klobasarjenje« po Novi Gorici in
okolici, saj je bil zadnji poletni dan kot
nalašč za to.
Zbrali smo se na sedežu društva, kjer
nam je bila razdeljena popotnica, da
slučajno ne bi koga zaobjela »švohost«
in s svojimi »e-konjički« krenili na
potepanje po novogoriških ulicah vse
tja do kromberškega gradu, ki ga
plemeniti bogata zgodovina, sama
lokacija pa ponuja čudovit razgled. Žal
je bilo za vse to premalo časa, saj smo
si zadali še »klobasarjenje« po
kolesarskih poteh do Šempetra pri
Gorici, kjer smo se za krajši čas
izpostavili sončku in pogreli naše
okončine.

In ker pravijo, da se vse lepo enkrat
konča, da se lahko zopet prične, smo se
po znanih poteh vrnili do sedeža
društva, kjer smo nadaljevali z
druženjem, saj je bilo to neizbežno,
glede na vzdušje udeležencev.

Tako smo naše zadnje poletno
potepanje zaključili zavedajoč se, kako
lepe poti in kraji nas obdajajo.

Z e-vozički po Novi Gorici in okolici (Foto: arhiv društva)

POVZPELI SMO SE NA TRSTELJ
V okviru akcije GOGO 2021 smo se
udeležili letos predzadnjega pohoda
oz. vzpona, za katerega cilj je bil izbran
Trstelj (643 m nmv) in velja za najvišji
hrib slovenskega Krasa. Sam vzpon se
ponaša s številnimi spominskimi
ploščami kot opomnik boja Kraševcev
v borbah za obstoj in dostojanstvo. Na
mestu, kjer so še iz vojnih časov ostale
ruševine italijanskega objekta, je bila v
50. letih postavljena planinska koča,
poimenovana po narodnem heroju
Antonu Šibelji - Stjenku. Med drugim je
Trstelj prepoznaven tudi po TVoddajniku in prečudovitem razgledu, ki
se razprostre na Trnovski gozd,
Vipavsko dolino in vse tja do Tržaškega
zaliva.
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Povzpeli smo se na Trstelj. (Foto: arhiv društva)(Foto: arhiv društva)
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Prelepega jesenskega dne se nas je
zbralo približno 30 »pohodnikov«,
ljubiteljev narave, planin in vsega
lepega, kar zna pričarat planinski svet.
Zbrali smo se v vasici Lipa, od koder
smo krenili peš oz. z invalidskimi vozički
po glavni cesti proti Renčam in se nato
povzpeli proti Stjenkovi koči na Trstelju.
Pot je bila dokaj naporna, predvsem
takrat, ko smo se z asfalta podali po

makadamski poti, a je bilo kljub
naporom prijetno in zabavno.
Na sami poti in vzponu na Trstelj me je
spremljal mož Marvin, za katerega je bil
»podvig« malo manj prijeten in
zabaven, saj me je ves prepoten in
»izmučen« vseskozi potiskal oz. vlekel s
trakovi, jaz pa sem se počutila kot
kraljica na vozičku. Na cilju sva si
privoščila golaž z žlikrofi in uživala ob
prečudovitem razgledu in v prijetni

družbi. Po prijaznem sprejemu in
pogostitvi smo si še malce odpočili in
nato odpravili v dolino. Navkljub temu,
da se pot vije navzdol, nas je spust
ravno tako prepotil.
Mož Marvin, ki me je vseskozi
spremljal, zatrjuje, da je veliko lažje
vleči osebo na vozičku s trakovi, kakor
samo potiskati voziček. Ob tako lepem
dnevu in dogodku smo spoznali tudi
veliko novih ljudi.

UTRINEK S PARALIMPIJSKIH IGER – TOKIO 2020
ot vsi vemo, so letos 24.
8.–5. 9. 2021 potekale
paralimpijske igre v Tokiu,
ki bi se morale odviti lani. Povej
nam najprej, kako si prišel do
norme za nastop na tem na‐
jvečjem tekmovanju?
Ja, vsi vemo, v kakšnih časih živimo, kaj
nas trenutno spremlja. Najprej moram
povedati, da je ta situacija, Covid-19
situacija, šla meni precej na roko, ker je
zamaknila igre za eno leto. To je
pomenilo eno leto več treningov, eno
leto še večjega garanja do največjega
dogodka, kjer nastopijo le najboljši
športniki iz posameznih držav. V
slovenski parakolesarski reprezentanci
je bila odločilna tekma svetovnega
prvenstva na Portugalskem v začetku
junija, kjer smo nastopili le ožji
kandidati za kasnejši nastop na POI v
Tokiu. Na svetovnem prvenstvu sem
zasedel 17. in 15. mesto. Na tej tekmi
sem imel malo smole, saj so me ravno
na cestni dirki, ki mi bolj leži kot
kronometer, prevrnili. Bil sem malo
žalosten, a kljub temu vesel, da mi je
uspel soliden rezultat. Vedel sem, kam
spadam in komaj sem čakal na novo
tekmo na tako visoki ravni. Kmalu po
vrnitvi domov je padla odločitev, da
bom
v Tokiu
parakolesarsko
reprezentanco zastopal prav jaz.
Parakolesarji Slovenije smo imeli samo
eno kvoto, ki je bila na podlagi
rezultata iz svetovnega prvenstva
dodeljena meni.

Kako si se odzval, ko si izvedel, da
odhajaš v Tokio?
Ko so mi preko e-pošte uradno
sporočili, da sem jaz tisti, ki odhajam na
to največje tekmovanje, se najprej tega
sploh nisem zavedal. Sporočilo sem
prebral kar 3-krat in počasi dojemal, kaj
mi je pravzaprav uspelo. Bil sem
neizmerno vesel. Takoj sem poklical
trenerja Luko Kovica, da sem dobil še
njegovo potrditev.
Najbrž si moral kmalu začeti s
treningi in pripravami na Tokio? So
bile kakšne posebne priprave na to
tekmovanje?
Takoj naslednji dan, po tem, ko je padla
odločitev, sva se sestala s trenerjem.
Naredila sva podroben načrt, kako in
kaj morava še postoriti do tekmovanja,
kaj morava nabaviti, kar se same
opreme tiče, in kaj še postoriti pri
treningih. Pri treningih je bila
predvsem ta sprememba, da sva
treningom na kolesu dodala še
treninge v fitnesu, da sem pridobival
na moči. Seveda so bili treningi na
kolesu še bolj naporni kot prej, še daljši,
tako da lahko rečem, da sem tista dva
meseca res garal. Tudi pri prehrani sva s
trenerjem Luko naredila korak naprej.
Obiskala sva nutricionistko, ki mi je dala
uporabne napotke glede prehrane
pred samim tekmovanjem, kar je
pozitivno vplivalo na regeneracijo in na
samo vzdržljivost na tekmi.
Očitno si v to tekmo res vložil
veliko truda.
Ja, lahko rečem, da res veliko. Vedel
sem, da je to največje tekmovanje, ki se
ga lahko športnik udeleži, nekaterim

uspe, nekaterim ne. Meni je to uspelo
po dobrih dveh letih treniranja in to je
bil pravi dokaz, da delam v pravi smeri.
Treningom sem se maksimalno predal,
ker sem hotel upravičiti zaupanje, da so
prav mene izbrali za to tekmovanje, in
to mi je tudi uspelo.
No, sedaj pa nam malo opiši, kako
je vse potekalo na Japonskem.
Najprej smo imeli na Japonskem
priprave, da smo se privadili na njihovo
podnebje, razmere in podobno. Mesto
Fukui je bilo rezervirano za slovenske
parašportnike. Na priprave sva odšla
skupaj s paraatletom Plankom, kjer
smo skupaj bivali 14 dni. Vsak od naju
je imel s seboj še trenerja in enega
skupnega terapevta. Bivali smo v
hotelu, kjer smo imeli svoje nadstropje.
Vemo, da so na Japonskem resne
razmere, kar se Covida-19 tiče in tega
se tudi strogo držijo. Iz hotela smo
odhajali samo na dopoldanski in
popoldanski trening, preostali čas smo
bili v hotelu. Stalno smo imeli
spremstvo, imeli smo svoj avtobus za
prevoze, testirali smo se vsak dan. Jaz
sem treninge opravljal v fitnesu, ki je bil
posebej rezerviran za nas, in pa
treninge na kolesu, kjer sem imel točno
določen krog, kjer sem lahko vozil in
stalno avto za seboj kot spremljevalno
vozilo. Spremljevalna ekipa je bila zelo
prijazna, skušali so nam čim bolj omiliti
ukrepe in ustreči vsem našim željam.
Kljub vsem ukrepom je bilo enkratno
doživetje.
Po končanih pripravah sva se s
trenerjem s posebnim avtobusom
preselila pod goro Fuji, kjer smo bili
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nastanjeni vsi parakolesarji. Mi smo bili
dobri dve uri stran iz Tokia, kjer je bilo
glavno prizorišče POI. Seveda je bila
želja, da si ogledava olimpijsko vas,
tako da sva prosti dan izkoristila za ta
izlet. V olimpijski vasi je res nekaj
posebnega, vse organizirano, podpora
z vseh strani, ko kaj potrebuješ, vzdušje
na vrhuncu, res nekaj posebnega.
Sam sem nastopal na dirkališču Fuji
speedway. Pred tekmo sem progo
dobro spoznal, na njej smo lahko
trenirali. Vsak dan smo se vozili iz hotela
na dirkališče z organiziranimi prevozi,
prilagojenimi avtobusi za vozičke. Imeli
smo 50 min vožnje v eno smer.
Najprej
je
bila
na
sporedu
kronometrska preizkušnja, in sicer 31.
8. 2021, kjer sem med konkurenco 16
parakolesarjev zaključil na 13. mestu.
Že naslednji dan me je čakala cestna
dirka, dolžine 87 km, z veliko vzpona.

Anej v Tokiu (Foto: osebni arhiv AD)
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Pred startom se je začelo vreme
nekoliko spreminjati, tudi napoved je
bila slaba. Po startu se je takoj začela
bitka, tempo je bil res hiter. Najhitrejšim
sem sledil prvi krog do vzpona, potem
se je v ozadju oblikovala druga skupina,
ki je zaostala za najhitrejšimi, v kateri
sem vozil tudi sam. Po drugem krogu je
začelo deževati, dirka je postajala vse
zanimivejša. Tekmovalci smo morali biti
še bolj previdni, sploh na dolgih
spustih, kjer smo dosegali hitrosti tudi
čez 75 km/h, in v ovinkih, kjer je tudi
drselo zaradi veliko vode na cesti. V
zadnjem krogu smo bili trije v skupini
in to je pomenilo, da bo ciljni šprint. Na
koncu sem moral premoč priznati
obema sotekmovalcema, zasedel sem
9. mesto.
Po razglasitvi rezultatov sem bil
neizmerno vesel. Vedel sem, da

spadam med top 10 tekmovalcev in to
mi je tudi uspelo dokazati.
Kako si zadovoljen
rezultatom?

s

svojim

Vedel sem, kam spadam, čakal sem na
svojo tekmo in to mi je uspelo v Tokiu.
Dokazal sem, da sem v kratkem času
prišel zelo visoko in to me še dodatno
žene naprej. 9. mesto na paralimpijskih
igrah je tudi trenutno najboljši rezultat
parakolesarjev Slovenije. Za ta rezultat
sem res garal in trud se je poplačal.
Imam veliko motivacije za naprej,
veliko energije in že komaj čakam
prihajajoče tekme.
Anej, tudi mi ti želimo še veliko
dobrih rezultatov in srečno!

[ DELO DRUŠTEV ]

S TOTEGA EKA
Golažijada 2021
o se poslovi poletje in barve iz
zelene prehajajo v rumenorjave
tone, je tudi to znak da je čas za
golažijado DPP. Kljub ne najbolj pri‐
jaznim epidemiološkim razmeram smo
se tudi letos, tokrat v soboto, 2. oktobra
zbrali na že 22. tradicionalnem srečanju
v Paracentru Osek. Jesenskega druženja
se je letos udeležilo nekaj manj ekip re‐
gijskih društev, kot po navadi. Vsaka od
ekip je v to slovenjegoriško dolino
prišla s svojimi skrivnostnimi začim‐
bami in recepturami za najboljši golaž.
Nekaj čez 9. uro zjutraj je iz kotličkov
prijetno zadišalo po čebuli in drugih
začimbah, ki so bile zagotovilo za
okusen končni izdelek. Sledile so
poglobljene debate, nasveti, posveti,
mešanje, okušanje, dodajanje in spet
mešanje, vse dokler ni bilo meso
kuhano, gostota in barva prava, ter okus
takšen, ki je zadovoljil zahtevne
brbončice. Kljub temu, da je v prvi vrsti

to družabni dogodek, je pripravljene
dobrote na koncu začinila še tričlanska
komisija. Odločitev in mnenja komisije
je podal podpredsednik Alfred
Lasetzky. Vsi golaži so dobri, razlika je
bila le v drobnih podrobnostih. Odločili
so da tretje mesto namenijo ekipi
Obalnokraške regije, drugo mesto ekipi
jugozahodne Štajerske in prvo mesto
ekipi Društva paraplegikov Prekmurja
in
Prlekije.
Izven
tekmovalne
konkurence pa je pasulj tudi letos že
tradicionalno kuhal Alfred. S pripravo in
peko pizze pa se je predstavil David
Slaček.
Vsem
sodelujočim
ekipam
in
posameznikom je čestitala in podelila
spominsko kuhalnico Silva Razlag, ki je
med drugim tudi dobitnica priznanja za
življenjsko delo na področju športa MO
Ptuj.

Lackova cesta 43
2000 MARIBOR
Spletna stran:
drustvo-para-mb.si
E-pošta: dp.podravja@gmail.com

Zelo zahtevna in strokovna komisija
(Foto: Janez Raišp)

Ob koncu se je udeleženim zahvalil
predsednik Boris Klep, druženje smo
ob glasbi skupine Gitano band
nadaljevali do poznega popoldneva.

KARANTANSKI KNEZI

URBANI SPREHOD (JANE’S WALK) – DRAVOGRAD
sakoletni dogodek je v torek,
12. oktobra, pripravilo Društvo
varnih aktivnih poti – VAP ob

sodelovanju Mladinskega centra
Dravograd, Društva paraplegikov
Koroške,
Društva
diabetikov

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV
KOROŠKE
Ronkova 6
2380 SLOVENJ GRADEC
www.dpkoroske.si
E-pošta: dpkoroske@gmail.com
Dravograd – Polžki in Agencije za
varnost v prometu. Vsebina projekta
”Urbani sprehod po Dravogradu” je
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bila naslednja: s pomočjo ciljne
skupine ljudi, ki je zavzemala invalide z
vozički, slepo osebo (zatorej tudi psa
vodiča in spremljevalko), osebe z
gibalnimi nepravilnostmi (tudi s psom
pomočnikom), upokojenci, ostalimi
(tudi rolkarji, sprehajalci psov in osebe,
ki se vozijo z rolerji) in otroci smo se
odpravili na sprehod, kjer smo videli in
izkusili težave, ki jih povzročajo
neustrezno renovirani odseki za pešce
gibalno oviranim ljudem in slepim
ljudem v prometu, voznikom rolk in
rolerjev in kako je to nevarno tudi za
otroke, ki se gibajo na takšnih delih.
Veliko ljudi si je medsebojno
pomagalo, da smo lahko določene
dele, ki niso primerno urejeni za
gibalno ovirane prehodili oz. prepeljali
z vozički.
Razvidno je bilo, da so na območju KS
Dravograd na videz poskrbeli za
dostopnost invalidov, vendar so
posamezni odseki renovirani tako, da je
dostopnost še vedno onemogočena
ali pa se tveganje pri vožnji/prečkanju
še poslabša, saj pri renovaciji ni bil
upoštevan pravilnik o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa,
vstopa in uporabe objektov v javni rabi
ter večstanovanjskih stavb.
Člani
društva
so
neprimerno
oblikovane klančine na pločnikih in
klančine, ki imajo prevelik naklon in
nagib fotografirali, da bi lahko aktivirali
občinske odločevalce, da se na tem
področju nekaj postori. Tako so se
fotografije in opisi lokacij posredovali
občinskim
odločevalcem
in
predstavniku Krajevne skupnosti.
Izbrala se je pot, katere ureditev je
odločilnega pomena za samostojno in
varno gibanje ciljne skupine (na poti so
tako bile trgovine z živili, knjižnica,
banka, center, pokopališče, Mladinski
center Dravograd, slaščičarna, lekarna,
frizerski salon, avtobusna postaja,
trgovine z oblačili, zdravstveni dom,
občina, pošta, turistična agencija in
optika ter optometrija).
Ob vrnitvi pred MCD so nas člani
Turističnega
društva
Dravograd
postregli s toplim čajem in okusnimi
miškami.
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Na dogodku so bili prisotni tudi
podžupan
Anton
Preksavec,
predstavnica AVP Irena Janžekovič
Žmauc,
predsednik
Sveta
za
preventivo in varnost v prometu ter KS
Dravograd Ferdo Abraham in
predstavnika Geodetskega inštituta
Slovenija Jani Demšar in Marina
Lovrić, ki izvaja projekt Multimodalna
mobilnost - kar sta predstavila po
dogodku, oz. popis dostopnosti javnih
površin za bazo podatkov – to je na
terenu predstavil zajemalec podatkov
za Koroško Stojan Rozman, rezultat
česa bo tudi aplikacija za invalide. Po
vzpodbudnih besedah podžupana, ki
verjame v spremembe na tem
področju, smo v društvu mnenja, da je
dejavnost, ki je potekala na področju
varnosti pešcev v prometu bila
uspešna.

PROJEKT OMOGOČANJE
MULTIMODALNE MOBILNOSTI
OSEB Z RAZLIČNIMI OVIRANOSTMI
– ZAJETA ŽE CELOTNA KOROŠKA

Vsakoletna predstavitev dejavnosti v
izvajanju projekta, ki je v celoti
financiran s strani Ministrstva za
infrastrukturo, se je tudi letos odvila v
dvorani prečudovite stavbe Narodne
galerije. Projekt ima za glavni cilj
samostojno mobilnost v prostoru vseh
ranljivih skupin. Tako so bili v četrtek, 4.
11. 2021, govorniki, ki so predstavili
pozitivne primere: Varuh človekovih
pravic Peter Svetina, generalni
direktor Direktorata za trajnostno
mobilnost in prometno politiko,
sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo
Darko Trajanov in predsednik NSIOS
Borut Sever. Stanje in nadaljnji razvoj
projekta je predstavil mag. Roman
Rener iz Geodetskega instituta
Slovenije in nastajanje navigacijske
aplikacije Andrej Kreuh iz KOPA d. d. S
strani partnerja projekta, ki skrbi za
spletno dostopnost, Beletrina se je
direktor Mitja Čander opravičili za
odsotnost. Stojan Rozman iz Društva
paraplegikov Koroške je predstavil
zajem podatkov na terenu. Ni pa to
edino društvo paraplegikov in edini
član ZPS, ki zajema podatke na terenu.
Projektu je pristopilo 43 slovenskih
občin, od tega je dokončan popis vseh
javnih zunanjih površin že v Koroški

pokrajini. Seveda je končan zajem tudi
v nekaj večjih mestih: Ljubljana, Koper,
Kočevje … Pozivajo se ostale občine,
da pristopijo, saj je sodelovanje
brezplačno. Prav tako se v delo zajema
podatkov lahko vključijo vsi iz skupine
ranljivih skupin. Delo v projektu poteka
v več fazah: Zajemu podatkov na
terenu, ki jih pridobivamo s pomočjo
predstavnikov
ranljivih
skupin,
sledi kontrola teh podatkov, ki jo opravi
GI, podatke nato pošljemo v bazo
podatkov. Ta je brezplačno na voljo v
javnem pregledovalniku na spletni
strani
dostopnost-prostora.si,
namenjena
pa
je
predvsem
odločevalcem, to je občinam in
razvijalcem aplikacij. Ti so na podlagi
zajetih
podatkov
razvili
štiri
produkte: spletne in fizične karte
oziroma tiskane karte dostopnih lokacij
za gibalno ovirane osebe, namenjene
uporabnikom, ter katalog ovir,
namenjen
občinam
oziroma
odločevalcem za odpravo ovir.
V projektu sodeluje tudi inovativno
koroško podjetje Kopa d. d., ki razvija
nove storitve, pri tem pa kot osnovo
uporablja zajete podatke v omenjeni
standardizirani podatkovni bazi. Že v
tem mesecu bo podjetje predstavilo
prototip navigacijske aplikacije za
gibalno ovirane osebe, testiranje
poteka na podatkih koroških občin, ki
jih je zajel Stojan Rozman. Pri aplikaciji
pa se bo poleg vseh prej predstavljenih
podatkov, osnovnih podatkov o
ustanovi
prikazala
še
splošna
dostopnost objekta. Uporabnik bo tako
izbral, od kod želi kreniti na pot in kam
želi dospeti ter mu bo po poti
posredovala vse potrebne informacije
za varno pot in o dostopnosti.
O
občinskih
potencialih
za
vzpostavljanje
učinkovite
in
raznovrstne mobilnosti ter socialne
vključenosti
oseb
z
različnimi
oviranostmi so spregovorili: podžupan
MO Slovenj Gradec, mag. Peter
Pungertnik, podžupanja MO Koper
Olga Franca, župan občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič.
Poleg te predstavitve je potekalo
obsežno informiranje v vseh medijih.
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VIDEO SESTANEK S PREDSTAVNIKI EKIP NLB WHEEL
LIGE
a video posvetu so bili prisotni
tudi trener slovenske ekipe
Žiga Kobaševič, delegat lige
Milan Lukan, predstavnik sodnikov
Mitja Dečman in delegator sodnikov
Žarko Tomšič, delovni sestanek pa je
vodil vodja lige Gregor Gračner.
V pozdravnem nagovoru je predsednik
Zveze paraplegikov Slovenije Dane
Kastelic omenil pomen največjega
košarkarskega dogodka v tem predelu
Evrope in dolgoletno vlogo ZPS.
Poudaril pa je še, da vse več držav
podpira ligo NLB Wheel ter se zahvalil
vodstvu lige in zaželel vsem ekipam
dobre rezultate v prihajajoči sezoni.
Vodja lige Gregor Gračner je še
pripomnil, da generalni sponzor Nova
ljubljanska banka želi, da se liga razširi v
vse več držav nekdanje skupne države.
Nato so udeleženci sestanka prisluhnili
poročilom
delegata,
delegatorja
sodnikov ter vodje lige, ki je v poročilu
še posebej omenil uspešno izvedbo
tekmovanja v 13. sezoni. Zaradi

epidemioloških razmer se je namreč
vodstvo lige odločilo za tekmovanje v
turnirskem sistemu in celoten dogodek
v juniju izvedlo le v treh dneh. Zato je
bilo tekmovanje izredno zahtevno in
naporno, saj so ekipe v športni dvorani
v Kamniku odigrale kar 16 tekem.
Vodstvo lige je poudarilo, da bo v
prihajajoči sezoni potrebno urediti vse
glede
PCT-pogojev
(prebolel,
cepljen,
testiran), da ekipe ne bi imele težav pri
prehajanju državnih meja.
V nadaljevanju so udeleženci pripravili
in sprejeli okvirni urnik tekmovanja in
predvideli
izvajalce
srečanj
v
posamičnih krogih. Dogovorili so se, da
mora organizator posamičnega kroga
zagotoviti dostopno dvorano in vse
potrebno
za
nemoten
potek
tekmovanja.
V sezoni 2021/2022 bo v Regionalni
NLB Wheel ligi sodelovalo pet ekip: KKI
Zagreb, KKOI Zadar (Hrvaška), KKK
Singidunum (Srbija), KK Paramont

(Črna gora) in Zveza ŠIS-SPK
(Slovenija).
Ekipe iz Bosne in Hercegovine, ki so vsa
leta tvorile močno konkurenco, so
izstopile iz NLB Wheel lige, saj
ustanavljajo svojo konferenčno ligo.
Beseda je tekla tudi o donaciji
košarkarskih
vozičkov
Nove
ljubljanske banke ter o višini
kotizacije za sezono 2021/2022, ki bo
znašala 900 evrov.
Tekmovanje bo potekalo po pravilih
IWBF za ekipe s 14,5 igralnimi
točkami
in
po
turnirskem
Bergerjevem dvokrožnem ligaškem
sistemu.
Generalni pokrovitelj ostaja Nova
ljubljanska banka, medijski pa
Kosarka.si.

Vodstvo lige na sestanku s predstavniki ekip (Foto: Lutfi Abdullahu)
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PO PRVEM KROGU JE V VODSTVU EKIPA PARASPORT
SLOVENIA

uvodni tekmi štirinajste sezone
sta se pomerili KKK Singidunum
- Crvena zvezda in KKOI Zadar.
Z rezultatom 66 : 47 so slavili Beogra‐
jčani. Drugo tekmo je dobila Parasport
Slovenia, ki je KK OSI Paramont
premagala z najmanjšo možno razliko
67 : 66 . V tretji tekmi sta se pod koši
srečali KKOI Zadar in KK OSI Paramont.
Tekmo je dobila KKOI Zadar (69 : 64).
Prvi krog sta zaključili KKK Singidunum
- Crvena zvezda in Parasport Slovenia.
Tudi drugo tekmo je dobila slovenska
ekipa (68 : 46) in z dvema zmagama
povedla na lestvici.
Najboljši strelci po prvem krogu:
Nermin Hujić (60), KK OSI Paramont
(MNE), Željko Čirković (53), KKK
Singidunum Crvena zvezda (SRB) in
Danilo Kamenik (42), PARASPORT
SLOVENIA (SLO).

Tekme so sodili: Mitja Dečman (SLO),
Dražen Štrok (CRO) in Darko Šovran
(SRB), spremljala pa tehnični delegat
Mitja Dečman in vodja lige Gregor
Gračner.
Lestvica po prvem krogu
1. Parasport Slovenia (4) – 135 : 114
2. KKK Singidunum - Crvena zvezda (3)
– 112 : 115
3. KKOI Zadar (3) – 116 : 130
4. KK OSI Paramont (2) – 130 : 136
5. KKI Zagreb (ekipa je bila prosta)
V letošnji sezoni v ligi žal ni ekip iz
Bosne in Hercegovine, ki so v NLB
Wheel ligi pustile velik pečat. Veseli in
ponosni pa smo, da še naprej ostaja
generalni pokrovitelj NLB in da bosta za
promocijo poskrbela košarkarska
regionalna liga AdmiralBet ABA in
Kosarka.si. V ligi bomo skupaj z

V prvem krogu so nastopile štiri ekipe. (Foto: Dragana Stjepanović/Liga AdmiralBet ABA)
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organizatorji turnirjev v prvi vrsti
poskrbeli za varnost vseh udeležencev,
vsi turnirji pa bodo odigrani v skladu s
priporočili in navodili pristojnih
ustanov v posamezni državi.
Turnir so obiskali in mu dali dodaten
pečat prav predstavniki Crvene zvezde
- košarkar Aleksa Uskoković, ki je
vrgel prvo žogo, z njim je bil tudi GM
ekipe, nekdanji košarkar Filip
Sunturlić, košarkarje je z obiskom
počastil še nekdanji košarkarski as Igor
Rakočevič, tekme pa si je ogledal tudi
Milan Dozet, direktor mlajših selekcij
KK Crvena zvezda.
Slovesne otvoritve so se udeležili:
Andreja Mladenovič, pomočnik
župana Beograda, Bojan Jačimović,
generalni sekretar paralimpjjskega
komiteja Srbije in Igor Stebernak,
svetovalec
Izvršnega
odbora
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Komercialne banke Beograd, članice
NLB Grupe.
»Kljub temu da smo v Beograd odšli
močno oslabljeni, smo odigrali dobro in
zmagali obe tekmi, še posebej pa je bila
napeta tekma proti ekipi iz Črne gore.
Odigrali smo precej dobro v obrambi in
napadu, fantje so sicer napravili nekaj
napak, ampak so jih s fanatično borbo
hitro popravili. Veseli tudi dejstvo, da smo
bili izžrebani za prejemnika vozička. Za
nami je težak teden, ko smo izgubili
našega velikega podpornika Janeza
Učakarja, ki mu posvečamo ti dve
zmagi,« je po turnirju povedal trener
Žiga Kobaševič.

Danilo Kamenik je dosegel 22 točk (oranžen dres). (Foto: Dragana Stjepanović/Liga
AdmiralBet ABA)

TRENERKA S 100-ODSTOTNIM IZKUPIČKOM

anes, 26 let kasneje, je Polona
Sladič
najuspešnejša
slovenska trenerka, ki ima
praktično stoodstotni izkupiček, saj so
vsi njeni varovanci športno izjemno
uspešni, če pa se ne motimo, so vsi
parastrelci, ki jih je in jih kuje Sladičeva,
že osvojili tudi paralimpijske medalje,
njen največji uspeh pa je bila gotovo
paralimpijada v Riu, kjer sta na obeh
podelitvah vihrali kar dve slovenski
medalji, zlata in srebrna.
Na letošnji olimpijadi v Tokiu je bila kar
dvakrat. Najprej z Živo Dvoršak, ki je
osvojila sedmo mesto v disciplini
malokalibrska puška trojni položaj na
50 metrov, se vrnila domov in spet
odpotovala na paralimpijado skupaj s
Frančkom Gorazdom Tirškom, ki je
osvojil jubilejno, 50. medaljo za
slovenske športnike invalide na
paralimpijskih igrah, in sicer srebrno

medaljo v disciplini zračna puška stoje
v kategoriji R4 in potem še tretje mesto
z zračno puško leže, ter legendo
slovenskega
in
svetovnega
parastrelstva, Francem Pinterjem.
Polona Sladič je letos spomladi dobila
tudi najvišje priznanje za delo v športu,
to je Bloudkovo nagrado za življenjsko
delo, ki ima še toliko večjo vrednost
tudi zato, ker vse to opravlja ob svoji
redni zaposlitvi vodje sektorja za
pravne zadeve na Kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije.
Strelstvo je psihološko izredno
zahteven šport. Ne dopušča polne
glave na strelski črti, pomembno
je, da športnik sprazni glavo ali
drugače rečeno, se povsem
osredotoči samo na strele, tudi s
pomočjo trenerja. Zato je nujno, da
trener zelo dobro pozna športnika,

Polona Sladič
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saj včasih niti športnik sam ne
zazna količine stresa, ki ga ima v
sebi. Očitno pa je pod izjemnim
stresom tudi trener, saj je po drugi
vrnitvi iz Tokia Polona Sladič
obležala za več kot mesec dni, je pa
zanimivo, kot pravi, da na samih
igrah stresa sploh ni občutila.
»Tam obvladam stres, ko pa pridem
nazaj in se zadeve umirijo, pa mi telo
sporoči, da je bilo vsega preveč in da je
bilo prenaporno. Letos še toliko bolj.
Tudi
zaradi
oddaljenosti
in
dvakratnega potovanja v deželo
vzhajajočega sonca v dveh mesecih.
Očitno je bilo vse to preveč za
organizem in sem se morala ustaviti.«
Na OI ste bili letos dvakrat. Najprej
na olimpijadi in potem še na
paralimpijadi. Kaj je bilo težje?
Oboje je strelstvo in na strelski liniji ni
razlike. Na OI sem bila najprej z Živo
Dvoršak. Bili sva sami, kar je bil
poseben izziv že zato, ker sva bili skupaj
tri tedne zaprti v sobi, v enem
mehurčku. Pri paralimpijskih igrah pa
moramo upoštevati še faktor pomoči,
ki jo športniki potrebujejo zunaj
tekmovališča. Letos sta bila samo dva
strelca, v preteklosti nas je bilo
navadno več, je pa celotno
funkcioniranje na strelišču in zunaj
njega tudi pomembno. Moji športniki
potrebujejo pomoč, na primer v
jedilnici pri nošenju pladnjev in
podobno, tako da čiste primerjave
med mojo prvo in drugo letošnjo
olimpijado ni. Je pa strelstvo
psihološko izjemno naporen šport, za
trenerja pa je naporno predvsem to, da
mora vsakega športnika poznati res v
»nulo«. Kot trener moraš vedeti, kako
se odzvati v določenih situacijah.
Poznati ga moraš tako dobro, da takoj
opaziš, da se morda začne nekoliko
nenavadno
obnašati, ker ko se začne, veš, da se v
njem porajajo neke stiske. Nekateri to
takoj povedo, drugi sami pri sebi tega
niti ne zaznajo in mora to zaznati trener
in se potem pravilno odzvati. Nekatere
moraš skoraj prisiliti v pogovor, druge
morda le malo vzpodbuditi, skratka
vloga trenerjev v strelstvu, še posebej
takrat, ko imaš že tako tehnično
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perfektne športnike, kot jih imam jaz, je
predvsem to, da nekako psihološko
»čisti« športnika pred tekmami. To je ta
glavni napor, ki povzroča, da si
praktično
24
ur
v
popolni
pripravljenosti in napetosti.
Že
predtekmovanje
letos
kasnejšega nosilca dveh medalj,
Frančka Gorazda Tirška, je bilo, kot
ste se izrazili, podobno vožnji z
vlakom smrti.
V strelstvu invalidov in neinvalidov je
konkurenca izjemno močna. Tudi pri
Živi je bilo od 30 do 35 žensk, ki so bile
sposobne priti v finale, ki je tako ali tako
vedno posebna zgodba. Pri invalidih,
vsaj v kategoriji, v kateri nastopa Nani,
R4, so rezultati tako ekstremni, da si ne
moreš privoščiti, ne bom rekla slabega
strela, ampak slabe desetke. Pri Živi je
na primer slab strel devetka, pri Tiršku
pa lahko govorimo le o slabih
desetkah. Jo ustreliš in te en strel
odpelje nekaj mest navzdol. Njegove
kvalifikacije so bile res kot nekakšna
vožnja z »vlakcem smrti«. Vse je že
kazalo super in smo bili povsem
umirjeni, potem pa so se zadeve
obrnile in je zdrsnil po lestvici navzdol
in je že kazalo, da se sploh ne bo uvrstil
v finale, pa se je potem kot feniks
dvignil in potegnil v finale. Tudi to kaže
na napornost strelstva kot
športa, po drugi strani pa kaže,
predvsem pri Naniju, na izjemno
psihološko moč. Nani je znan kot
tekmovalec, ki je najboljši v najbolj
stresnih trenutkih in to je v Tokiu

Polona v družbi parastrelcev (Foto: zsis.si)

pokazal tako v predtekmovanju kot v
finalu.
Ste trenerka z največ medaljami na
velikih tekmovanjih. Devet medalj
s sedmih olimpijad je največ v
Sloveniji. Kaj pa število s svetovnih
in evropskih prvenstev?
Če se ne motim, imamo že 35 medalj z
največjih tekem, svetovnih pokalov pa
ne štejemo.
Verjetno je bil vaš največji uspeh
na paralimpijadi v Riu de Janeiru,
ko sta v isti disciplini Slovenca
osvojila 1. in 2. mesto. Igrala je
slovenska himna, vihrali sta dve
naši zastavi.
Takrat je Veselka Pevec osvojila zlato,
Tiršek pa srebro v isti kategoriji, v kateri
ženske in moški streljajo skupaj. Za ta
uspeh in srečo ob njem še danes ne
najdem dovolj lepih besed.
Dovolil si bom grobo vprašanje, s
katerim se občasno, čeprav vse
manjkrat, srečate. Ali nekateri
mislijo,
da
medalje
s
paralimpijade nimajo take teže kot
medalje s klasičnih olimpijskih
iger?
Mnogokrat med nepoznavalci športa
invalidov vlada prepričanje, da so
paralimpijske igre pač nekaj, kamor
invalid gre, malo »potekmuje« in dobi
medaljo. Vsi tisti, ki so, smo se srečali s
tem športom, vidijo, da je tudi to eno
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samo garanje, tako kot pri športu
neinvalidov in če v šport ne vložiš
celega sebe, potem tudi ne boš
dosegal uspehov. Moji strelci trenirajo
praktično enako kot strelci neinvalidi,
vsak dan, pred velikimi tekmovanji tudi
dvakrat na dan. In konkurenca na teh
tekmovanjih,
predvsem
na
paralimpijskih igrah, je tako velika in
močna, da če nisi stoodstotno
tehnično in tudi psihološko pripravljen,
ne boš prišel niti v finale, kaj šele do
medalje. Tudi sama dostikrat potem, ko
mi nekdo postavi tako vprašanje,
začnem o tem razmišljati. In se mi zdi,
da se tudi sama ne zavedam, kakšne
zgodbe smo v tem parastrelstvu delali
in jih delamo. Slovenija ima trenutno
še štiri strelce, ki mednarodno
tekmujejo. V Riu smo imeli na OI vse
strelce, ki jih Slovenija premore, kar je
bilo že samo po sebi uspeh, saj se je že
kvalificirati za olimpijado težko. V Riu je
na primer Velika Britanija, ki je strelska
velesila, ostala brez medalje, letos v
Tokiu sta tako usodo doživeli Francija in
Velika Britanija. To so velike strelske sile
z ogromno tekmovalcev in velikimi
proračuni. Mi pa smo s temi skromnimi
sredstvi in minimalnim
številom
tekmovalcev z zadnjih dveh olimpijad
prinesli po dve medalji, prej pa po eno.
To je mali čudež. Je pa res, da so invalidi
manjšina in vse manjšine si morajo na
nek način priboriti svoj prostor pod
soncem. Na srečo se to tudi v Sloveniji
izboljšuje in prepričana sem, da bo
kmalu prišel čas, ko bomo govorili
samo o športnikih in ne bo več
pomembno, ali je nekdo na vozičku,
ima bergle, mu manjka roka, noga,
ampak le o športnih uspehih.

tekmuje tudi invalid. Na srečo sem v
SZS že dolga leta funkcionarka in
trenerka in je tudi takratni predsednik
Janez Slapar imel vedno veliko
razumevanja tudi za invalide in je
skupščina sprejela to integracijo.
Naredili smo jo po vzoru nemške
strelske zveze, ene najmočnejših nacij v
strelstvu na svetu. Njihov Inštitut za
biomehaniko in protetiko Köln je
naredil analizo, ki je pokazala, da
tekmovalci v SH1, ki so večinoma na
vozičkih, nimajo nobene prednosti
pred stoječimi tekmovalci neinvalidi. To
je pomagalo tudi pri nas, da smo
prepričali širšo strelsko javnost, da
Franc Pinter - Ančo ne bo v nobeni
prednosti, ampak bo zmagoval in bo
na najvišjih mestih zato, ker je tako
dober, ne pa zato, ker sedi. Potrebno se
je zavedati, da res sedi, ima pa tako
visoko poškodbo, da svojega naslona
na hrbtu ne čuti in zaradi nje nima
funkcionalne nobene trebušne mišice.
Ravno to je pokazala tudi omenjena
raziskava,
da
nima
zaradi
nefunkcionalnosti teh mišic ob
sedenju nobene prednosti.

Strelska zveza Slovenije je že leta
2015 kot druga država na svetu
integrirala parastrelstvo v SH1
kategoriji,
poleg tega pa ste
članica Strelske zveze Slovenije in
paralimpijskega komiteja. Najprej
pa, kakšna je razlika med SH1 in
SH2?

Tega se spomnim. Vi pa ste mi nekoč
tudi »sprovocirali« Pinterja. Imel je
navado, da je vedno napovedoval zlato
medaljo, potem pa ni bil zlat, ampak
srebrn. To napovedovanje rezultatov
pred odhodom na OI je vedno
prinašalo določen pritisk med
tekmovanjem. Zato sva se odločila in
dogovorila, da bo s tem prenehal. Ne
bo več napovedoval zlate medalje.
Potem pa je na vaše vprašanje o
napovedi za Atene, kjer je bil kasneje
spet srebrn, odgovoril, da je bil do

SH1 so tisti invalidi, ki imajo roke v redu,
SH2 pa tisti, ki imajo roke poškodovane
in potrebujejo posebno stojalo. Mi smo
bili res prvi šport v Sloveniji, ki smo
omogočili, da lahko v tekmovalnem
sistemu neinvalidov enakovredno

Mimogrede, Nedeljski dnevnik je v
akciji Zlata ribica že leta 1998
organiziral
interno
strelsko
tekmovanje med Rajmondom
Debevcem, Francem Pinterjem in
bralcem Nedeljskega.

sedaj dvakrat srebrn, sedaj pa hoče
stopničko višje. No, zlate medalje pa ni
več napovedoval ...
Kako pa ste leta 1995 prišli v
parareprezentanco? Kot strelka ali
že kot trenerka?
Naše strelsko društvo Proleter je imelo
sedež v vojašnici v Šentvidu v Ljubljani.
To je bil svojevrsten strelski klub, saj so
najboljši strelci iz vse Jugoslavije hodili
služit vojsko v to vojašnico in ta klub.
Tako sem imela možnost srečevati
najboljše jugoslovanske strelce. Ko se
je Slovenija začela osamosvajati, so se
začele tudi napetosti v vojašnici v
Šentvidu zaostrovati, tako da smo leta
1991 ostali kot društvo brez vsega. JLA
je pobrala vse naše orožje in celo našo
osebno opremo in takrat smo celo
dobili nekaj vojne odškodnine, za
katero smo kupili nekaj pušk in društvo
postavili praktično od začetka. Jaz sem
takrat ostala sama z mladimi in mi ni
preostalo drugega, kot da sem jih
začela vzgajati in trenirati, tako da sem
kot trenerka začela delati že leta 1989.
Klub pa je bil premajhen, da bi se
obdržal in je vse skupaj ugasnilo, jaz pa
sem morala prenehati tekmovalno
streljati predvsem zaradi težav s
hrbtenico. Takrat sem bila absolventka
prava in me je Ernest Jazbinšek, s
katerim sva se poznala iz strelstva,
vprašal, če bi šla z njimi kot
spremljevalka na Finsko. Imela sem čas
in sem pač šla, že septembra pa so me
poklicali, da želijo, da sem njihova
trenerka, hkrati pa so tudi na zvezo
poslali pismo, v katerem so izrazili to
željo. In sem si rekla, pa bom. Odločitev
je bila lahka, ko pa sem se leta 1995 kot
mlado dekle in sveža trenerka znašla v
kombiju skupaj s tremi invalidi ter
kupom pušk in opreme, sem vendarle
pomislila, v kaj sem se podala. Od
takrat pa je minilo že 26 let.
Kdaj pa ste postali trenerka ženske
reprezentance?
Sem trenerka le dveh. Žive Dvoršak in
Klavdije
Jerovšek.
Na
prve
paralimpijske igre sem šla leta 1996 v
Atlanto in takrat sem si rekla, še do
Sydneya potegnem, potem pa bo tega
dovolj. Vsako leto se mi je nekako
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zdelo, da je tega vendarle dovolj,
ampak gre zgodba naprej, nikoli
nimam nekoga, ki bi želel samostojno
prevzeti treniranje. In tudi tekmovalci
so mi rekli, če bom nehala, bodo tudi
oni. Podobna zgodba je bila po
paralimpijskih igrah v Londonu leta
2012. Bila sem utrujena od vsega,
pripravljala sem se na to, da bi predala
... V začetku leta 2013 pa se je name
obrnila Živa Dvoršak, ki je prišla s svojih
prvih olimpijskih iger v Londonu, s
prošnjo, da postanem njena trenerka.
Živa mi je seveda predstavljala
svojevrsten izziv, tako da sem namesto
da bi zmanjšala svoje obveznosti, jih še
povečala. Potem pa me je leta 2016 za
sodelovanje prosila še Klavdija
Jerovšek, mlada in prav tako odlična
strelka, tako da sem posledično aktivna
tudi v programu SZS.
Bili ste članica predsedstva SZS v
mandatu 2001– 2005 in od leta
2013 dalje. Od leta 2017 ste tudi
predsednica Strokovnega sveta
SZS. Potem predsednica trenerske
komisije SZS od leta 2001 do leta
2005, od 2017 do 2018 ste bili tudi
članica
Strokovnega
sveta
Republike Slovenije za šport, da ne
naštevam
ostalega.
Podpredsednica ostajate tudi v
tem
mandatu
pod
novim
predsednikom
zveze
Ljubom
Germičem. Kaj čaka Strelsko zvezo
Slovenije v naslednjih letih?
Ljubo Germič me je zaprosil, da sem
še naprej predsednica strokovnega
sveta in podpredsednica, čeprav sem
tudi v tem funkcionarskem delu želela
izpreči. Poleg tega sem še v
strokovnem svetu na Olimpijskem
komiteju za vrhunski šport.
Strelska zveza ima odlično popotnico z
Rajmondom Debevcem. Mi se sploh
ne zavedamo, kakšna svetovna
legenda strelstva je Rajmond. Zadnje
čase ni več konkurenčen v olimpijskih
disciplinah, medtem ko je v
neolimpijskih še vedno. Že odkar je
jasno, da bo Rajmond slej kot prej
sestopil, smo vedeli, da bo potrebno
narediti nek preboj naprej. Je pa
potrebno vedeti, da se tako veliki
talenti, kot je Rajmond, v tako majhni
naciji, kot je naša, ne rojevajo vsak dan.
Živa ga deloma nadomešča, je pa še
daleč od njegovih uspehov. Žal
opažamo določen trend, da je čedalje
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manj mladih, tako v športu neinvalidov
kot invalidov, ki so pripravljeni v šport
vlagati ves svoj prosti čas, praktično vse
svoje življenje. Mi si želimo, da bi v
prihodnosti
še prišli do kakšne
olimpijske medalje. Živa je bila letos
zelo blizu, pa se ni izteklo. Imamo tudi
močno ekipo v ženski konkurenci, se
pa bojim, da bo nastala večja luknja,
ker v ozadju ni veliko mladih in
perspektivnih tekmovalcev. Naš izziv je,
da moramo delati na tem, da bomo
dobili večjo bazo, imeli bolj
usposobljene
trenerje
in
v
nadaljevanju
omogočili
mladim
tekmovanja. Spomnim se svojih
otroških let. Streljati sem začela v
osnovni šoli, kjer smo imeli v kleti
majhno strelišče. In tako je bilo takrat
skoraj v vsaki osnovni šoli. So te malo
začeli učiti, potem pa si šel v klub ali pa
ne. Sedaj pa je potrebno mlade na
strelišče privabiti na nek drug način.
Otroke orožje zanima, dekleta in fante.
To je koristno, ker jih preko strelskega
športa lahko naučiš tudi zdravega
odnosa do športa. Vsi strelci gledajo na
to orožje kot športni rekvizit, hkrati pa ti
da strelstvo možnost umirjanja,
spoznavanja samega sebe. Je zelo lep
šport in ko enkrat začneš, mu ostaneš
za vedno zapisan ...
Glede na vaše uspehe bi človek
pričakoval, da ste najmanj v službi
v vojski ali na policiji, kjer ste
nekoč sicer bili. Ste pravnica v
kmetijsko gozdarski zbornici. Kako
pa gre to skupaj?
Težko. Imam srečo, da imam zelo
razumevajočega delodajalca in mi
omogočajo neplačano odsotnost, ker
vseh tekmovanj ne morem pokriti s
svojim dopustom. Ampak vse stvari, ki
jih počnem v življenju, počnem z neko
odgovornostjo. In potem se ti zaradi
odsotnosti začne pojavljati slaba vest.
Saj delam tudi na dopustu, tudi na
tekmah, ampak vseeno. Ko si star 25 let,
je vse neka avantura, vse je zabava. Z
leti pa potrebuješ dopust in če ga
večino porabiš za tekmovanja, ti ga nič
ne ostane zase in to se vsako leto bolj
pozna na organizmu. Jaz imam že od
nekdaj težave po velikih tekmovanjih.
Vedno se pojavi kakšen prehlad in
obležim. Po velikem uspehu v Riu 2016
pa se mi je prvič zgodilo, da sem
popolnoma izgorela. Bila sem strašno
utrujena, bolele so me vse mišice in

bila sem prepričana, da bom dobila
gripo. Pa je kar ni bilo. Mišice pa so me
bolele
več
tednov,
mesecev.
Nemotivirana in apatična do vsega za
strelstvo nisem hotela niti slišati in sem
potem dojela, da se je organizem
izpraznil. Potrebovala sem več kot leto
dni, da sem prišla k sebi. Da sem spet
začutila življenjsko energijo. Verjetno bi
bilo lažje, če bi bila profesionalka,
ampak sedaj je tako, kot je.
Nogometni trenerji so kovani v
nebo, njihovi prihodki podobno,
rezultate pa dosegate drugi. Ali
ste trenerji v številnih športih
spregledani, podcenjeni? Brez
trenerja pa ne gre.
Država je naredila premik, da je vsaj za
medalje na največjih tekmovanjih
izenačila nagrade za športnika in
trenerja. Še leta nazaj je trener dobil le
polovico tega, kar je dobil športnik.
Trenerji pa ne moremo dobiti
dodatkov na pokojnino za uspehe,
tako kot to dobijo športniki. Trenerji, ko
bomo šli v pokoj, od tega, tudi če bi
naši športniki imeli na stotine medalj,
ne bomo imeli nič. Športna stroka,
olimpijski komite, ministrstvo za
znanost, izobraževanje in šport bodo
počasi morali začeti bolj razmišljati tudi
o trenerjih. Eno glavnih sporočil
trenerjev v tem korona času je bilo, da
smo se prvič v življenju lahko spočili,
imeli smo nekaj časa celo zase. In to je
znak za alarm za vse. V enem trenutku
se človek vpraša, ali je vse to vredno in
ali res želiš tako preživeti vse svoje
življenje. Jaz sem se o tem začela
spraševati takrat, ko mi je telo začelo
sporočati z različnimi zdravstvenimi
težavami. Je pa človeška psiha taka, da
hitro pozabi in gre naprej.
Ančo in Nani se počasi poslavljata.
Morda še Pariz ...
Zlati časi parastrelstva se bodo verjetno
zaključili. Nani je še dovolj mlad, da bo
še kar nekaj časa nadaljeval, Ančo pa je
svojevrsten fenomen. Je deset let
starejši kot Rajmond in v
parastrelstvu pomeni približno nekaj
takega kot Rajmond v strelstvu.
Doživlja izjemno spoštovanje kolegov,
je legenda s štirimi paralimpijskimi
medaljami, ima jih tudi 17 s svetovnih
in evropskih prvenstev. Sčasoma pa
organizem ne zdrži več. Ančo je še
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vedno konkurenčen. 14 dni po vrnitvi
iz Tokia je ustrelil rezultat, s katerim bi
gladko prišel v finale. Žal pa organizem
z leti ne zdrži več toliko psihičnih
pritiskov in to se pozna na največjih
tekmah. Jaz pa tudi še ne vem, v katero
smer se bom odločila ... Trenutno še
nimam nikogar, ki bi bil pripravljen to
prevzeti, ampak iz pogovorov je že
jasno, da takega, ki bi to delal ob redni
službi, ne bomo več našli. V ozadju so
neki novi strelci, čas pa bo pokazal,
kako so zavzeti. Se pa bojim, da bo
prišlo do manjše praznine. Upam, da
kratkotrajne.
Spomladi ste prejeli Bloudkovo
nagrado za vse uspehe, ki ste jih
naredili v svoji športni karieri. No,

vsaj pri teh nagradah športniki
vseh disciplin niste spregledani.
To Bloudkovo priznanje je res najvišje
priznanje v športu in sem bila zelo
počaščena in hvaležna članom odbora,
da so prepoznali moje delo. Po drugi
strani pa sem prepričana tudi v to, da
če bi bile te paralimpijske medalje
olimpijske, bi to priznanje dobila že
davno prej. Ampak tako pač je. V
strelskem športu sem že več kot 40 let,
več kot polovico kariere v parastrelstvu.
Uspehi so bili, vsaka nagrada pa je tudi
neka zaveza za naprej. Pariz?
Težka bo, ampak bomo videli!

Takole se je veselila zmage varovanke
Veselke Pevec (Foto:zsis.si)

DRUGO MESTO ZA EKIPO STRELCEV DP
PREKMURJA IN PRLEKIJE

astopila je tudi strelka Vesna
Novak iz Društva paraple‐
gikov jugozahodne Štajerske
(serijskapuškaSH2)inosvojiladrugomesto.
Strelke in strelci so tekmovali s serijsko
in standardno puško in z zračno
pištolo.
V moški konkurenci je v skupini SH1
(serijska puška) naslov državnega
prvaka osvojil Franc Jožef DP MS
(373), drugi je bil Franc Pinter DP MB
(364), tretji pa Srečko Petkovšek DP
KP (342).
V streljanju s standardno puško (SH1) je
naslov državnega prvaka osvojil Franc
Pinter DP MB (617,4), drugi pa je bil
Franc Jožef DP MS (597,7).
V skupini SH2, kjer težje gibalno ovirani
strelci streljajo z naslonom, je v
streljanju s standardno puško naslov
osvojil Franček Gorazd Tiršek DP CE
(635,5), četrti pa je bil Damjan Herček

DP MB (581,5). V streljanju s serijsko
puško si je drugo mesto pristreljal Aleš
Vrhovec DP LJ (369).
Anton Bavec DP LJ je v skupini SH1 v
streljanju z zračno pištolo osvojil prvo
mesto (545).

Ekipno tekmovanje je potekalo samo v
skupini SH2 s serijsko puško. Člani DP
Prekmurja in Prlekije (Slavko Dunaj,
Leon Jurkovič in Venčeslav Bezjak)
so osvojili drugo mesto (1059).

Državno prvenstvo v streljanju (Foto: arhiv Zveza ŠIS-SPK)
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MAJHNA UDELEŽBA NA TEKMOVANJU
astopili so na desetsteznem
kegljišču v štirih različnih kat‐
egorijah (KTŽ, KPŽ, KTM in KPM).
Med kegljači (KPM) paraplegiki je naslov
državnega prvaka osvojil Viktor
Rupnik DP LJ (464), drugo mesto je
zasedel Tone Kanc (442), tretji je bil
Gašper Peček, oba iz DP NM (428),
četrti Miran Jernejšek (398), peti
Zdenko Lilek, oba iz DP MB (372), šesti
pa Zoran Štruclin DP CE (343).
V ženski kategoriji KTŽ je nastopila samo
Marta Janežič DP MS in s 324 podrtimi
keglji osvojila prvo mesto.
V drugi ženski kategoriji KPŽ je naslov
državne prvakinje osvojila Martina
Glavič DP NM (383), druga je bila
Nataša Godec DP MB (382). Žal se
tekmovanja ni mogla udeležiti Senka
Ivaniševič, ki po navadi dosega
najboljše rezultate.
V kategoriji KTM, kjer tekmujejo
tetraplegiki, je z največ podrtimi keglji

Kegljačice in kegljači so tekmovali v različnih kategorijah. (Foto: Zveza ŠIS-SPK)

(398) prvo mesto osvojil Aleš Povše DP
CE, drugi je bil Damjan Herček DP MB
(378). Žal je zaradi različnih razlogov
manjkalo kar nekaj kegljačic in
kegljačev, ki so izpolnili normo.

Za nemoteno tekmovanje so poskrbeli
sodniki iz domačega kegljaškega kluba.

NAJBOLJŠA EKIPA V LETOŠNJI SEZONI JE BILA DP
NOVO MESTO
aključnega kroga se je udeležilo
47 kegljačic in kegljačev iz os‐
mih pokrajinskih društev ZPS, ki
so tekmovali v štirih kategorijah.
Četrti krog
V četrtem krogu je v ekipni konkurenci
največ kegljev podrla ekipa DP Novo
56

mesto (1868), druga je bila DP Maribor
(1788), tretja pa DP Ljubljana (1775),
četrta je bila DP Koroške (1746), peta
DP Koper (1560), šesta DP Celje (1516),
sedma pa DP Murska Sobota (1112).
Najboljši rezultat na tekmovanju je
med vsemi kegljači in kegljačicami

tokrat dosegla zmagovalka v ženski
kategoriji Martina Glavič DP NM
(493), drugo mesto je osvojila Senka
Ivaniševič DP LJ (458), tretje pa
Nataša Godec DP MB (433).
V najštevilčnejši kategoriji paraplegiki
je zmagal Miran Jernejšek DP MB
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(487), na drugo mesto se je povzpel
Viktor Rupnik DP LJ (481), tretji je bil
Sandi Rebernik DP KP (470).
Med tetraplegiki je največ kegljev
podrl Aleš Povše DP CE (483), drugi je
bil Damjan Herček DP MB (441), tretji
pa Siniša Jeremič DP KP (430).
V kategoriji veterani je zmagal Franc
Kuhelj DP NM (454), drugo mesto je
osvojil Janez Kokalj DP LJ (437), tretje
pa Boško Božič DP KP (394).
Tokratna liga je zaradi koronavirusa
potekala v precej drugačnih terminih
kot običajno, posledično pa se je je
udeležilo tudi manj tekmovalcev.
Prvi krog so kegljači v maju odigrali v
Kamniku, drugi z memorialom Petra
Zdovca junija v Celju, tretji z
Magdičevim memorialom oktobra v
Radencih, četrti pa z Grnjakovim
memorialom v Ravnah na Koroškem.
Ligaško tekmovanje
V letošnji sezoni je v ekipni konkurenci
naslov ligaškega prvaka osvojila ekipa
DP Novo mesto (6475), druga je bila DP
Maribor (6368), tretja pa DP Ljubljana
(6238). Četrto mesto je osvojila DP
Celje (6080), peto DP Murska Sobota
(4127), šesto DP Koper (3701), sedmo
DP Koroške (2745), osmo pa DP Nova

Gorica (1894). Ob tem je treba dodati,
da nekatere ekipe niso nastopile v vseh
krogih.
V posameznih kategorijah je prišlo do
sprememb na samem vrhu prav v
zadnjem krogu. Med kegljačicami je v
tej sezoni zmagala Martina Glavič DP
NM (1262), druga je bila Senka
Ivaniševič DP LJ (1251), tretja pa
Nataša Godec DP MB (1126).
Miran Jernejšek DP MB je zmagal
med paraplegiki (1405), drugi je bil

Anton Kanc DP NM (1386), tretji pa
Viktor Rupnik DP LJ (1375).
Med tetraplegiki je slavil Aleš Povše
DP CE (1337), na drugo mesto se je
zavihtel Siniša Jeremič DP KP (1017),
tretji je bil Damjan Herček DP MB
(1008).
V veteranski konkurenci je prvo mesto
osvojil Franc Kuhelj DP NM (1153),
drugi je bil Janez Kokalj DP LJ (1112),
tretji pa Anton Urbanc DP CE (914).

Predstavniki najboljših ekip (Foto: arhiv ZPS)

NA SVETOVNEM PRVENSTVU SLOVENĲA DRUGA,
CENTRIH TRETJI
rvenstva se je udeležilo 34 ekip
iz 18 držav, med njimi so tek‐
movali tudi slovenski ribiči. V
ekipni konkurenci je bila prva Italija (18
– 40.174), odlično drugo mesto je os‐
vojila Slovenija (21 – 34.908), tretje pa
Belgija (35 – 215).
V posamični konkurenci med invalidi
pa je vrhunski rezultat dosegel Rudi
Centrih (6.233) iz Društva paraplegikov

jugozahodne Štajerske, ki je osvojil
bronasto odličje. Prvo in drugo mesto
sta zasedla Italijana Giovani Bottazzi
(8.644) in Franco Conte (7.203).

organizatorje

pohvalil

za

odlično

Da gre za veliko športno tekmovanje, je
s svojo prisotnostjo potrdil tudi
Claudio Matteoli – predsednik
Mednarodne federacije za sladkovodni
športni ribolov (FIPSed), ki je

kategorijah ribe lovili na različnih

izpeljano tekmovanje.
Tekmovalci

so

v

posameznih

lokacijah, ribiči invalidi so svoje ribiško
znanje prikazali pod ribiškim domom
Radeče ob reki Savi.
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Slovenski ribiči so navdušili na svetovnem prvenstvu. (Foto: arhiv Zveza-SPK)

SREČANJE ATV-MOTORISTOV NA OBMOČJU POHORJA
a tokratni moto zbor so se
nekateri pripeljali kar s svojimi
ATV-motorji, drugi pa so
štirikolesnike pripeljali na prikolicah.
Po prijetnih pozdravih vseh prisotnih
je sledila okusna večerja ter prijetno
druženje pozno v noč.
Sobotno jutro so pričeli s posedanjem
na motorje in se pod vodstvom Vinka
in Klavdije najprej odpeljali po krasnih
poteh v bližino slapa Šumik, ki se
nahaja v pragozdnem rezervatu.
Ogledali so si tudi žal pogorelo kočo na
Osankarici. Po dinamični vožnji so se
najprej ustavili pri Koči na Pesku, kjer so
si privoščili krajši počitek, od tam pa so
pot nadaljevali do Ribniške koče.
Nato so se napotili proti domu na
Kopah, pot pa je bila izjemno razgibana
in na trenutke tudi precej ekstremna. S
skupnimi močmi so premagali tudi to
traso in štirikolesnike parkirali pri domu
na Kopah, kjer jih je pričakal Matej
Lednik. Privoščili so si nekoliko daljši
postanek ter se pošteno okrepčali.
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Ponovno so se posedli na svoje
štirikolesnike in z vožnjo nadaljevali do
Ivana Gaberška, ki je velik navdušenec
nad vožnjo z ATV. Dan se je prevesil v
večer, zato je bilo potrebno poskrbeti
še za varno in hitro pot domov.
Udeleženci so bolj pritisnili na plin in z
vožnjo nadaljevali v smeri njihovega
izhodišča, kamor so prispeli že v trdi
temi. Njihovi ATV-ji pa so po
celodnevni vožnji po neprijetnih
gozdnih poteh potrebovali nekaj
mehaničnih popravil, za katera je
poskrbel glavni mehanik Grega.

Srečanje ATV-motoristov (Foto: Anton Bavec)

Za večerjo so poskrbeli sami, in sicer s
klasiko »mešano na žaru«, vendar je bila
tokrat potrebna velika iznajdljivost
mojstra žara Jordana, ki je z močno
žensko zasedbo in z majonezo
namesto olja usposobil žar. Dolfe je
raztegnil harmoniko in pričaral
zabaven večer, ki pa se je za nekatere
prevesil pozno v noč oziroma jutro.
Nekateri pa so utrujeni popadali v
postelje, ker se jim je poznala močna
utrujenost, saj so v treh dneh prevozili
skoraj 700 kilometrov.
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DRŽAVNO PRVENSTVO V PARANAMIZNEM TENISU
a štirinajstih igralnih mizah se je
pomerilo 55 tekmovalk in
tekmovalcev, med njimi tudi
Andreja Dolinar in Barbara Meglič
iz Društva paraplegikov Gorenjske.
Med seboj sta se pomerili v kategoriji
NTŽ 4, kjer je z boljšo igro zmagala
Barbara Meglič. V kategoriji NTŽ Open
sta se v večji in številčnejši konkurenci
pomerili z drugimi tekmovalkami.
Andreja in Barbara sta iz svojih skupin
napredovali in se ponovno srečali v
polfinalu, kjer je z rezultatom 3 : 2

zmagala Andreja. V finalu se je Andreja
pomerila z Milano Krmelj. Po dokaj
izenačeni igri je v zadnjem nizu
zmagala Milana Krmelj (3 : 2) in osvojila
naslov državne prvakinje.

V najštevilčnejši moški konkurenci NT
Open je nastopilo kar 48 tekmovalcev.
Državni prvak je postal Luka Trtnik, ki
je v finalu s 3 : 0 porazil Silva Slačka.

Andreja Dolinarin Barbara Megličuspešni
na državnemprvenstvu (Foto:Zveza ŠIS-SPK)

JERNEJ SLIVNIK NOVO SEZONO ZAČEL S 3. MESTOM
V SLALOMU
aslednji dan je v slalomu nastopil
še enkrat in rezultat ponovil,
ponovno je namreč osvojil tretje
mesto. Začel je torej z odličnim uvodom
v novo sezono 2021/2022.
Med 7. in 10. decembrom 2021 v Avstriji
sledijo tekme za svetovni pokal, nato pa
parasmučarje čaka svetovno prvenstvo,
ki bo potekalo med 8. in 23. januarjem
2022 v norveškem Lillehammerju. Ne
smemo pa pozabiti na paralimpijske igre,
ki bodo na sporedu med 4. in 13.
marcem 2022 v Pekingu. Spomnimo, da
je Jernej že nastopil na tem največjem in
najprestižnejšem tekmovanju.
Za dobro pripravljenost mladega in
perspektivnega parasmučarja skrbita
Roman Podlipnik in dr. Mitja Bračič.

V uvodnih tekmah dvakrat na stopničkah (Slivnik desno) (Foto: arhiv Zveza ŠIS-SPK)
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MATEJ BRAJKOVIČ ZMAGAL NA 12.
MEDDRUŠTVENEM TURNIRJU V BILJARDU

red tekmovanjem je biljardiste
nagovoril vodja tekmovanja in
trenutno najboljši biljardist
Matej Brajkovič, ki je udeležence
seznanil o poteku tekmovanja.
Pomerili so se v »kmečki osmici« s
prilagojeno končnico. To pomeni, da se
igralec v končnici lahko pri udarcu
odloči in napove, v katero luknjo bo
potopil črno kroglo. Ker je na
tokratnem turnirju nastopilo le osem
tekmovalcev, so tekmovali v dveh
skupinah po štirje tekmovalci, iz vsake
skupine sta v polfinalne boje
napredovala najboljša dva.
Po napetih dvobojih so se v končnico
tekmovanja uvrstili: David Slaček (DP
Podravja), Matej Brajkovič, Rok
Bratovž
(oba
DP
ljubljanske
pokrajine) in Simon Gračnar (DP
jugozahodne Štajerske).

V finalu sta se pomerila najboljša – Matej Brajkovič in David Slaček. (Foto: Lutfi Abdullahu)

V finalnem obračunu sta se pomerila
najboljša biljardista Matej Brajkovič in
David Slaček. Po skupnem dogovoru
pa sta odigrala evropsko osmico, saj
jima je služila kot priprava na evropsko
prvenstvo v Turčiji.
Natančnejšo in mirnejšo roko je imel
Matej Brajkovič, ki je zmagal z

rezultatom 5 : 1. Končni vrstni red:
prvo mesto Matej Brajkovič, drugi je
bil David Slaček, tretje mesto sta si
delila Rok Bratovž in Simon Gračnar.
Pokale in medalje je najboljšim podelil
vodja športa pri ZPS Gregor Gračner,
ki se je vsem zahvalil za sodelovanje in
odlično izvedbo turnirja.

ŠTIRI BRONASTE IN ENA SREBRNA MEDALJA DVEH
BILJARDISTOV
ekmovala sva v treh disciplinah:
osmici, devetki in desetki. V
disciplini desetke sva se oba
uvrstila v polfinale in osvojila tretje
mesto, kar je bila moja prva kolajna.
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Finale se mi je izmaknilo v tesnem
dvoboju s tekmovalcem s Finske (5 : 4).
V drugi disciplini osmice je Matej
Brajkovič osvojil tretje mesto, sam pa
sem zasedel peto mesto. Zadnja

disciplina, devetka, je bila ponovno
zelo zanimiva, saj sva se oba uvrstila v
polfinale, kjer sva se pomerila med
seboj. Matej se je po zmagi z menoj
veselil prve uvrstitve v finale in ga nato
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izgubil v tesnem dvoboju s
tekmovalcem s Finske (7 : 5). Po
štirinajstih bronastih kolajnah je Matej
tokrat prvič zaigral v finalu.
Tako sva predstavnika slovenske
reprezentance domov prinesla štiri
bronaste in eno srebrno kolajno.
Zahvaljujeva se
Zvezi za šport
invalidov Slovenije – Paralimpijskemu
komiteju, ki nama je finančno
omogočil
udeležbo
na
tem
evropskem prvenstvu v Turčiji.

Naslednje evropsko prvenstvo se
bo odvijalo na slovenskih tleh, v
Thermani Laško, med 2. in 12.
marcem 2022.

Pet medalj za dva biljardista (Foto:
osebni arhiv DS)

Slovenska reprezentanca na evropskem prvenstvu v biljardu v Antalyi (Foto: epbf.com)

DRŽAVNO PRVENSTVO V DVORANSKEM BALINANJU
športni dvorani Cirius v Kamniku
je 18. septembra 2021 potekalo
državno
prvenstvo
v
dvoranskem balinanju – boccia.
Organizator tokratnega tekmovanja je
bila Zveza ŠIS-SPK, izvajalec pa Sonček
ŠDCP.
V petih kategorijah se je v posamični
konkurenci
pomerilo
dvajset
balinarjev, med njimi tudi Adam
Dmitrovič (Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine), ki je v kategoriji
BC5 osvojil 2. mesto.

1. mesto sta v kategoriji parov (Blades) osvojila Adam Dmitrovič in Blaž Adamlje.
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DOBRI REZULTATI SLOVENSKIH PARAPLESALCEV NA
POLJSKEM
rvi dan tekmovanja je Lara
Nedeljkovič (Društvo paraplegikov
ljubljanske
pokrajine)
v
najštevilčnejši kategoriji single women
class 2 za malo zgrešila finale in zasedla
7. mesto. S tem nastopom je dokazala,
da se v tej kategoriji prebija med
najboljše plesalke sveta.
V nadaljevanju sta plesni par Lara
Nedeljkovič in Klemen Dremelj v
kategoriji combi latin class 2 v močni
konkurenci osvojila 8. mesto, v kategoriji
combi standard class 2 pa 4. mesto. Lara
in Klemen sta se na tokratnem
tekmovanju prvič preizkusila v kategoriji
combi freestyle class 2 in si priplesala 8.
mesto.
Dobre rezultate so dosegli tudi ostali
slovenski paraplesalci.

Plesni par Lara in Klemen stopnjujeta formo. (Foto: osebni arhiv)

EKIPA DP LJUBLJANA PONOVNO NA ŠAHOVSKEM
PRESTOLU
sklepnem, četrtem krogu, se je
na črno-belih poljih pomerilo le
13 šahistov iz petih pokrajinskih
društev ZPS. V gostišču Emonec so
tekmovali po švicarskem sistemu, za
razmišljanje in poteze v posamičnih
partijah so imeli na voljo deset, težje
gibalno ovirani tetraplegiki pa 12
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minut. Arbiter tekmovanja je bil Andrej
Žnidarčič.

četrto DP Koper (7,5), peto pa DP
Novo mesto (4).

Rezultati četrtega kola lige ZPSGradex
Rezultati ekipno
Prvo mesto DP Maribor (11), drugo DP
Celje (10), tretje DP Ljubljana (8,5),

Rezultati posamično
Prvo mesto je osvojil Benjamin
Žnidaršič DP Istre in Krasa (4,5), drugi
je bil Bogdan Petek DP Podravja (4),
tretji pa Franc Pinter DP Podravja (4).

[ ŠPORT ]
Medalje so prejeli najboljši trije v
posamični konkurenci.
Rezultati ligaškega tekmovanja v
sezoni 2020/2021
Šahisti so prvi krog lige odigrali v
Novem mestu, kjer je povedla DP
Ljubljana (15), drugi krog so odigrali v
Naklem, kjer je bila prva DP Celje (10).
V Celju je bil odigran tretji krog, slavila
je DP Ljubljana (13), zadnji, četrti krog,
so pripravili v Kopru, kjer je največ točk
osvojila DP Maribor (11).
Ekipne uvrstitve po štirih krogih
Prvo mesto je tako kot že vrsto let
zapored ponovno osvojila ekipa DP
ljubljanske pokrajine (46,5), drugo
ekipa DP jugozahodne Štajerske
(34,5), tretje pa ekipa DP Podravja
(32,5). Četrto mesto je osvojila DP
Dolenjske, Bele krajine in Posavja
(26,5), peto pa DP Istre in Krasa (15).
Najboljše ekipe so prejele pokale.

Predstavniki najboljših ekip (Foto: arhiv ZPS)

TRADICIONALNI MEDNARODNI TURNIR V
HITROPOTEZNEM ŠAHU
a Slovenijo I so nastopili: Edo
Planinc, Ivica Vukadin in
Adam Dmitrovič, za Slovenijo II
pa Bogdan Petek, Dominik Lozar in
Jasmin Sabljakovič.

V vsaki ekipi so nastopili po trije šahisti,
za posamične partije pa so imeli na
voljo 15 minut. Zmagala je ekipa iz
Federacije BiH (6,5), druga je bila
Slovenija I (5,5), tretja Republika Srbska
(3), četrta pa Slovenija II (3). Za
nemoten potek tekmovanja je skrbel
arbiter Marko Jurič.

Zmagovalne ekipe na mednarodnem turnirju (Foto: arhiv ZPS)
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ŠAHISTI DRUGI NA MEDNARODNEM TURNIRJU
Banja Luki (BiH) je 17. septembra
2021 potekal 13. mednarodni
turnir v šahu, v katerem so
sodelovali tudi slovenski šahisti
Ljubiša Gajič in Jasmin Sabljakovič
iz Društva paraplegikov ljubljanske
pokrajine ter Ivica Vukadin iz Društva
paraplegikov Gorenjske.

Po težkih in razburljivih partijah so
osvojili drugo mesto, kar je najboljši
dosežen rezultat slovenskih ekip.
Na turnirju se je za najboljše uvrstitve
pomerilo pet ekip iz Srbije, Bosne in
Hercegovine ter Slovenije.

Slovenski šahisti so osvojili drugo mesto. (Foto: arhiv ZPS)

DAN S PARAŠPORTNIKI V MENGŠU
Ena od aktivnosti, ki potekajo v okviru
Evropskega tedna športa, je tudi dan
s parašportniki, na katerem so bile
predstavljene nekatere parašportne
discipline: atletika, hokej na
električnih
vozičkih,
paraples,
parakolesarstvo, lokostrelstvo in
paranamizni tenis. Dogodka sta se
udeležila tudi paralimpijca iz
letošnjih iger v Tokiu, parastrelec
Franček Gorazd Tiršek (dobitnik
srebrne in bronaste medalje) in
igralec namiznega tenisa Luka
Trtnik.
Pred pričetkom je vse zbrane
nagovoril
Damijan
Lazar,
predsednik Zveze za šport invalidov
Slovenije
–
Slovenskega
paralimpijskega komiteja. Dejal je:
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»Parašport je v Sloveniji prisoten v vse
več akcijah in sferah. V zadnjem času se
je zahvaljujoč medijem povečala
njegova prepoznavnost, kar je
vstopnica za sprejetost v družbi in
športni srenji, ki soustvarja šport v
Sloveniji. Parašport je na dobri poti, da
se v Sloveniji umesti v vse sisteme
športa. Naša naloga pa je, da mladim
omogočimo
enakopravno
vključevanje v te sisteme.«
Na predstavitvi parašportnih disciplin
so bili tudi nekateri člani pokrajinskih
društev Zveze paraplegikov Slovenije.
Franček Gorazd Tiršek (Društvo
paraplegikov jugozahodne Štajerske)
je mladim predstavil parastrelstvo, s
seboj pa je prinesel tudi obe medalji,
ki so si ju številni pobližje pogledali.

Želeli pa so se z njim tudi fotografirati
in dobiti njegov avtogram.
Lara
Nedeljkovič
(Društvo
paraplegikov ljubljanske pokrajine) je
predstavila paraples, Janez Hudej
(Društvo paraplegikov jugozahodne
Štajerske) pa paraatletiko.

Predstavitve parašportnih disciplin so se
udeležili tudi najmlajši. (Foto: Aleš
Fevžer/OKS)

[ kultura ]

DELAVNICE POTEKALE V ČASU PRAZNOVANJA
OBČINE SEMIČ
domu paraplegikov v Semiču so
se med 19. in 24. oktobrom
2021 na tradicionalni likovni
koloniji »Belokranjska jesen 2021«
zbrali slikarji likovne sekcije Zveze
paraplegikov
Slovenije.
Pod
mentorskim
vodstvom
Rassa
Causeviga so se izpopolnjevali v olju
in akrilu na platno ter risbi. Sončna in še
vedno topla pokrajina je kar sama
vabila in dobesedno izzivala, da so s

čopiči in lopaticami nanašali barve na
platna in papir. Nastale so prečudovite
slikarske upodobitve belokranjske
pokrajine in tihožitij v celotnem
spektru jesenskih odtenkov.
Kolonije so se udeležili Dragica
Sušanj in Željko Vertelj, oba člana
mednarodnega združenja slikarjev, ki
slikajo ali rišejo z usti, Anka Vesel,
Miran Jernejšek, Ivan Regoršek in
vodja
likovne
sekcije
Metod

Zakotnik. Za dobro počutje sta
poskrbeli Darja Milavec in Mirjam
Colja. Z okusno pripravljenimi jedmi
pa nas je prvič razvajal Marvin, ki mu
tudi peka peciva in kostanja ni tuja.
Likovno kolonijo je v organizaciji
Zveze paraplegikov Slovenije
podprl Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti.

V LETU 2021 OSNOVNE LIKOVNE TEHNIKE
lani Likovne sekcije Zveze
paraplegikov Slovenije so
sodelovali na izboru Zlate
palete v letu 2021 za osnovne
likovne tehnike, ki so na prvi pogled

zelo enostavna in preprosta likovna
dejavnost, pa vendar sem spadajo
najbolj zahtevna risarska dela, kot so
risba s svinčnikom, perorisba in kredni
ali oljni pastel ter akvareli. To so

nedvomno tehnike, ki predstavljajo
temelj vsemu likovnemu ustvarjanju.
Najbolj tehnično zahtevna likovna
dejavnost so grafične tehnike v
linorezu, lesorezu, suhi igli, monotipiji,
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ki
v
Sloveniji
predstavljajo
najobsežnejše ljubiteljsko izražanje. In
prav v grafiki večina članov posega po
najvišjih uspehih na natečajih za zlato

paleto. Grafika v linorezu Ljudmile
Turk z naslovom Dan-noč je prejela
certifikat
kakovosti,
Metod
Zakotnik pa priznanje za linorez

Preboj. Likovniki sodelujejo tudi pri
oddaji svojih del v klasičnem in
sodobnem slikarstvu, fotografiji ter
kiparstvu.

Grafika linorez »Dan-noč« Ljudmile Turk, prejemnice certifikata zlata paleta 2021 (Foto: osebni arhiv MZ)

SAMOSTOJNA RAZSTAVA BENJAMINA ŽNIDARŠIČA
ikovna dela, ki jih ustvarja
Benjamin
Žnidaršič
izrazito
določa dialog med navdihom in
likovnim odzivom nanj, ki ga
ustvarjalec zapiše ali upodobi na sliko.
Pomembno vlogo ima pri tem tudi
poezija, ki je pred leti, ko je Benjamin
Žnidaršič začel svojo slikarsko pot,
postala osrednji navdih za njegovo
likovno ustvarjanje.

"Benjamina Žnidaršiča prepoznavamo
kot subtilnega slikarja vse bolj
izmojstrenih slikarskih del, v katerih
ustvarja bogat izpovedni prostor.
Njegova platna kot prepesnjene
ekspresije živijo svoje življenje. Imajo
svojo melodijo in zven, svoj notranji utrip
in vedrino, imajo svoje bogate barve in
zgodbe, takšne kot jih je znal ujeti v
svojem značilnem slogu. Nagovarja nas
s sodobno likovno govorico in z velikim
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spoštovanjem do tradicije krajinarstva
naklonjeno nadaljuje pot in tako
dopolnjuje
podobo
umetnosti
današnjega časa. Njegove slike so
iskrene barvite pripovedi včerajšnjega in
današnjega dne, so spomini in
nostalgija, so trenutki in stoletja, ki jih

oživlja v svojih pokrajinah kot
dragoceno dediščino. Ostali bodo trajni
likovni zapisi o lepoti življenjskega kroga,
o naravi in njenih odsevanjih, o poteh in
upanju, o domači zemlji in njenih ljudeh,
o spoznanjih in človeku, ki verjame v
jutrišnji dan."

49. samostojna razstava v Galeriji Štala (Foto: arhiv Ars Viva)

[ kultura ]

NEIZMERNA MOČ VOLJE IN DUHA V SLIKI,
NARISANI Z USTI, NA OGLED IN V RAZMISLEK
jegova dela so prikazana kot
zgodbe
izjemne
moči
njegovega duha, s katerim je
uspel ob skrbi in ljubezni domačih in
pomoči asistence prebiti meje
nemogočega.
Za
tako
hudo
poškodovanega
zdravniki
(tudi
zdravniki in osebje v Soči) niso videli
perspektive ne za preživetje ne za
rehabilitacijo, kaj šele za ustvarjanje. Ne
vsi, zato je Franci še danes ne le med
živimi, ampak tudi med ustvarjalnimi.
Franci ne razstavlja zaradi sebe, ampak
zato, da bi vsem okoli sebe pokazal, da
je lahko tudi v tako težkem stanju, kot
je (bilo) njegovo, naslikati sončne
motive življenja in narave okoli sebe,
tudi kritično, kjer je treba.

Franci svojih 25 starejših in mlajših del
razstavlja drugače kot sicer. Na
plakatih, ki jih je mogoče in lažje
približati ljudem »na terenu«. Ne le
zaradi korona omejitev, ker obisk
galerij ni bil mogoč in je omejen še
danes. Gre za prikaz delčkov
njegovega življenja, ki ga odsevajo
fotografije njegovih del, njegove misli
in izbrana poezija, ki se nanje
navezuje. Franci je namreč že pred
nesrečo poleg službe in družine vse
življenje živel z naravo, med ljudmi, z
likovnim ustvarjanjem in veliko tudi s
poezijo, ki jo je vedno rad prebiral in
recitiral.

Odziv mimoidočih v Velenju je bil
presenetljiv: »Franc, če zmoreš ti, bom
zmogel tudi jaz. Hvala, ker si mi odprl
oči in dal moči«. Franci si želi, da bi
enako spodbudil tudi koga od
mimoidočih ali »mimovozečih« v URISoča, zlasti pacientov, svojcev, tudi
osebja v Soči.
Sam misli, a ne pove na glas: »Ne vdaj
se, nikoli ne misli, da ne gre. Ker
gre, še zlasti, če imaš okoli sebe
ljudi, ki mislijo in delajo enako kot
ti, ki jih imaš rad ti in oni tebe.
Ženo, otroke, vnuke. In asistentke,
ki so postale del naše družine.«

Franc Avberšek je od leta 2020 član Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali
nogami. (Foto: osebni arhiv)
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70 HAIKUJEV OB 70-LETNICI KNJIŽNICE FRANCETA
BALANTIČA V KAMNIKU

arinka se je ob izdaji
samostojne pesniške zbirke
zahvalila Občini Kamnik in
vsem, ki so sodelovali pri njeni izdaji ter
s spremno besedo zbirki dodali
poseben pečat.

Zahvala iz rok župana Kamnika (Foto:
kamnik.si)

Zbrane je v imenu knjižnice, ki je
kulturni dogodek pripravila, nagovoril
Andrej Kotnik in pripomnil:
»Posebno nas veseli, da je Darinka
Slanovec navdih za svoje pesniško
ustvarjanje našla v povezavi z delom
kamniške knjižnice, saj je zbirko
poimenovala
po
knjižničnem
literarnem natečaju. Svetilka, ne glede
na to, kakšna je, je na nek način
preprost predmet, ki ima preprost
namen, da osvetljuje. S pomočjo
svetilke predmeti, bitja in ljudje stopijo
iz teme, dobijo razločno podobo in ime.
Svetloba svetilk, ki so našle svoj izraz v
haikujih, nas nagovarja s svojo
subtilnostjo, nevsiljivostjo in odprtostjo.
Vabi nas k čuječnemu doživljanju sveta,
ki nam je dan. Da bi to lahko udejanjili,
se moramo zavestno odločiti za
svetlobo in jo deliti z drugimi.«
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Direktorica
knjižnice
Breda
obliki, osvetljujejo ulice in trge ter
vzbujajo prijeten občutek preteklega
Podbrežnik Vukmir je ob izidu knjige
časa.«
zapisala: »Zelo smo ponosni in hvaležni
Župan Matej Slapar pa se je ob tej
za 70 haikujev ob 70-letnici knjižnice.
priložnosti iskreno zahvalil kamniški
Hvaležni smo, da je delo knjižnice
pesnici, ki je s haikuji dala posebno
porodilo nekaj tako lepega, kot je ta
darilo mestu: »Med Kamničankami in
pesniška zbirka. Čestitamo avtorici
Kamničani imamo veliko ustvarjalcev, ki
Darinki Slanovec za vse odlične pesmi.
imajo takšen ali drugačen potencial, a
Čestitamo tudi za ideje, da je povezala
takšnega, kot ga ima Darinka, takšnih je
kamniško lokalno okolje, njegove
malo. S svojim optimizmom s haikuji
posebnosti, avtorje, spomin na staro
dajete našemu mestu nekaj posebnega
mesto, vso bogato simboliko in
in za to se vam iskreno zahvaljujem.
svetlobo v lep, prelep šopek.«
Hvala, ker velik delež sebe dajete
V spremni besedi zbirke je Jože
mestu. Kot svetilke svetijo v mestu, pa
ste tudi vi svetilka, če lahko tako rečem,
Urbanija poudaril, da se je skozi Kamnik
saj kljub svojim težavam širite pozitivno
velikokrat sprehajal, a ni opazil lepih
energijo. Hvala, da ste ustvarili novo
kamniških svetilk: »Le ustaviti se moraš
zgodbo in poudarili pomembnost
in se zagledati vanje ter si vzeti čas,
kamniške svetilke, ki jo je zasnoval
njihove zgodbe vzeti s seboj in potem
arhitekt Bojan Schlegl.«
preliti na papir v besedah, ki jih podarja
Barbara Božič in Marta Zabret sta ob
navdih ali pa tudi mučno iskanje
spremljavi avtorske glasbe Jana
pesniške besede,« je še dodal.
Tomšiča prebirali haikuje, za preplet
Tomaž Schlegl je knjigi dodal
misli in besed pa je poskrbela Zehra
zgodovinski oris kamniške svetilke, saj
Bećiragić.
je njegov oče, arhitekt Bojan Schlegl, v
Vir: Občina Kamnik
šestdesetih letih
prejšnjega
stoletja načrtno
izdelal mestno
o p r e m o :
»Kamniku je za
razliko od drugih
mest
uspelo
vzpostaviti
enotno podobo
mestnih svetilk v
starih laternah,
ki še dandanes,
res
da
v
Ob izidu knjižne zbirke (Foto: Blaž Peterka)
sodobnejši

[ DOM PARAPLEGIKOV ]

REKAPITULACĲA DELA IN DOGAJANJA V DOMU
PARAPLEGIKOV V LETU 2021

o se ozremo nazaj, lahko s
ponosom povemo, da smo
kljub epidemiji delali odlično,
ponovno presegli naša pričakovanja in
upamo, da tudi Vaša. Vsako leto se
trudimo izboljšati, polepšati, narediti
lepo, prijetno in udobno bivanje pri
nas. Tudi kar se tiče številk, smo jih letos
presegli. Tako v številu nočitev kot tudi
v prihodkih. Seveda pa stroški tem
trendom sledijo, ob povišanju vseh
energentov, hrane, pijače itd. smo po
našem mnenju uspešno prekrmarili
letošnje leto. Poslovanje smo potegnili
praktično do konca novembra in če

štejemo dejstvo, da smo začeli šele
maja, smo naredili spet en korak naprej
proti našemu cilju – celoletnemu
poslovanju.

Glede na odzive ankete, ki jih naši
dragi gosti redno in z veseljem
izpolnjujejo, kakor tudi glede na
pozitivne odzive v Knjigi pohval in
pritožb ugotavljamo, da smo prav
tako po mnenju večine naredili
pozitivne premike naprej. Veseli smo
tudi za vsako konstruktivno kritiko, ki
je dobrodošla, da odpravimo
malenkosti, ki Vas motijo.

Spoštovani in dragi gostje, ob tej
priliki bi se Vam radi vsi zaposleni
iskreno zahvalili za dano zaupanje
in Vam obljubljamo, da se bomo
po svojih močeh in zmožnostih
trudili naprej, da Vas razveselimo
in presenetimo z malimi ali
velikimi pozornostmi tudi v
bodoče.
Za konec pa Vam želimo vse
dobro, veliko zdravja ter ponovno
na snidenje pri nas, v Domu
paraplegikov Pacug ob letu
osorej.

Za konec pa nekaj slikovnih utrinkov te sezone …

Poslednje oktobrsko kopanje v bazenu

Mednarodni simpozij DOOL v oktobru
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Gostili smo reprezentante košarke na vozičkih.

Tudi risanja ni manjkalo pod vodstvom neumornega Benjamina.

Skupine SOŽITJA
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JOŽETU GLOBOKARJU PLAKETA DRŽAVNEGA SVETA
ržavni svet Republike Slovenije
je 20. 10. 2021 objavil Javni
poziv
za
predloge
najzaslužnejših društvenih delavcev in
delavk – prostovoljcev in prostovoljk za
plakete Državnega sveta Republike
Slovenije za leto 2020. Predloge je
zbiral do ponedeljka, 8. novembra
2021.

Pravilnik o priznanjih in plaketah
Državnega sveta RS določa naslednje
kriterije za izbor prejemnikov plaket:
•
plaketo je mogoče prejeti le enkrat;
•
čim večje število let dejavnega
prostovoljnega dela;
•
pomen dela z vidika vzgoje,
vpliva na okolico in razvoja
dejavnosti
ter
napredka
organizacije;
•
pomen prostovoljnega dela z
vidika humanosti, medčloveških
odnosov ter pripravljenosti nuditi
pomoč pomoči potrebnim;
•
pomen dela za razvoj civilne
družbe v Sloveniji;
•
pomen dela za širši razvoj Slovenije.
Predlog prejemnikov plaket je bil
pripravljen na podlagi tretjega
odstavka VI. točke Pravilnika o
priznanjih in plaketah Državnega
sveta RS, ki določa, da predsednik
državnega sveta odloči o prejemnikih
plakete po posvetovanju s kolegijem.
Kot zapisano je bil eden izmed
predlaganih prejemnikov tudi Jože
Globokar, ki je bil predlagan s strani
državnega
svetnika
Danijela
Kastelica in Zveze paraplegikov
Slovenije za 53 aktivnih let
prostovoljnega dela, z obrazložitvijo:
»Jože Globokar kot prostovoljec v
prostovoljnih organizacijah deluje že
več kot petdeset let, praktično že od
svojega štiriindvajsetega leta, ko si je
leta 1968 pri skoku v vodo poškodoval

Jože Globokar, prejemnik plakete Državnega sveta RS (Foto: slovenskenovice.si)

hrbtenjačo v vratnem predelu. Najprej
je kot prostovoljec začel v Sekciji
paraplegikov in tetraplegikov, nato v
društvu paraplegikov, že od samega
začetka pa je delu predan v Zvezi
paraplegikov Slovenije. Je eden izmed
enajstih
ustanovnih
članov
organizacije slovenskih paraplegikov
in tetraplegikov v letu 1969. Za njegov
doprinos k izboljšanju kvalitete
življenja paraplegikov in tetraplegikov
je dobil vsa možna priznanja, na
predlog Zveze paraplegikov Slovenije
je prejel tudi državno odlikovanje –
red dela s srebrnim vencem. V več kot
pol stoletja dolgem obdobju je
deloval v različnih odborih in
komisijah, posebej aktiven je bil v
Svetu
za
preprečevanje
in
odpravljanje
arhitekturnih
ovir.
Trideset let je bil urednik glasila naše
organizacije, od 2004 pa do današnjih
dni deluje kot urednik dveh spletnih
strani: Zveze paraplegikov Slovenije in
Društva paraplegikov ljubljanske
pokrajine, kasneje tudi spletne strani

Mednarodne NLB Wheel lige v košarki.
Skratka, deloval je predvsem na
informativno prostovoljnem področju,
več kot deset let je sodeloval z zlato
selekcijo Nedeljskega, ki je igrala mali
nogomet za našo organizacijo in
skrbel za prepoznavnost Zveze
paraplegikov Slovenije. Sodeloval je
tudi
pri
organizaciji
številnih
dobrodelnih koncertov, med drugimi
tudi pri koncertu Dobra misel, na
katerem so se zbirala sredstva za
gradnjo doma paraplegikov v Pacugu.
Podelitev plaket Državnega sveta RS
najzaslužnejšim društvenim delavcem
in delavkam – prostovoljcem in
prostovoljkam za leto 2021 je bila
načrtovana 6. 12. 2021, vendar je bila
zaradi slabe epidemiološke situacije
prestavljena za nedoločen čas.
Jože, velika zahvala za tvoj
doprinos in čestitke ob prejemu
plakete!
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PODJETJE ALPEKS PODPRLO NAŠE ČEBELARJE

irektorica podjetja Alpeks
Nataša
Kraškovic
(tudi
dobitnica priznanja Artemida
2020) je ob predstavitvi poudarila, da
so se s projektom želeli pridružiti
rastoči osveščenosti prebivalstva glede
pomembnosti čebel v našem okolju. S
tem želijo okrepiti našo skupno skrb za
ohranitev in varovanje čebel ter
pomagati pri razvoju čebelarske
dejavnosti v Sloveniji. V njihovem
podjetju sta namreč v ospredju človek
in povezovanje ter solidarnost do tistih,
ki so pomoči potrebni. Zato so se tudi
odločili, da del prihodka od prodaje
izdelkov projekta Čebelice namenijo
našim čebelarjem za nakup posebnih
nakladnih
panjev. Ti
namreč
omogočajo
samostojnejše
delo
čebelarjem invalidom in njihovo večjo
možnost vključevanja v dejavnost
čebelarstva. Tako je linija porcelanastih
izdelkov večplastna, njen namen pa

Simbolična predaja čeka (Foto: arhiv ČZS)

sega na več področij. Najprej opominja
na pomen čebel, preko naše kranjske
čebele pa opozarja tudi na pomen
lokalnih čebelarjev in se jim poklanja za
njihovo izredno pomembno vlogo v

Linija porcelanastih izdelkov s čebelarskimi motivi (Foto: arhiv ČZS)
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družbi. Na drugi strani pomaga
povečevati
zavedanje,
kako
pomembno
je
enakovredno
vključevanje vseh skupin ljudi v
družbeno dogajanje, tudi vseh tistih z
različnimi potrebami in omejitvami.
Za tem je direktorica ob predstavitvi
nove linije predsedniku Čebelarske
zveze Slovenije Boštjanu Noču
simbolično izročila ček v višini 3000 €,
ki ga je predal Zvezi paraplegikov
Slovenije.
Linija »Čebelica« je od 11. novembra
na voljo v vseh trgovinah Spar in
centrih Interspar, pa tudi v izbranih
kmetijskih zadrugah ter na spletni
strani podjetja Alpeks. Ni pa naključje,
da se je ravno v tem času odvijal tudi
tradicionalni slovenski zajtrk, ki prav
tako poudarja velik pomen različnih
slovenskih lokalnih čebelarjev.

[ IZ življenja ]

DA NE POZABIMO KAKO JE BILO LETOS V PACUGU

Srečamo se na prvi kavici na terasi
našega doma, pozdravijo nas
fizioterapevtke. Zaradi korone se
pozdravljamo s kepicami, a tudi z
objemi tako daleč naokoli, ker smo
ponovnega snidenja veseli. Duška,
Andreja in vse ostale fizioterapevtke
nas imajo v svojem registru še od
prejšnjih let in »na uč« vidijo
spremembe. Na bolje seveda, in so jih
vesele. Lepo je biti spet skupaj.
Srečujemo se v jedilnici, uživamo v
odlični hrani.
Skupaj smo na bazenu, na fizioterapiji.
Vsak ima svoje težave, eni vidne, drugi
nevidne, nekateri se morajo celo vrniti
domov. Večina pokaže svoj večji ali
manjši napredek, tudi cilje, kako
naprej. Vesel si, ko vidiš Franca iz
Prlekije, ki lahko ob bradlji vstane z
vozička in hodi, težko, a lani tega še ni
uspel. Tudi Vojko je bolj okreten. Spet
drugi so dosegli kaj drugega, vsak po
svoje in na svoj način.
Mojemu Francu se vsi čudijo, ker
zgleda veliko bolje. Ko se nam pridruži
kdo od zunaj, ki je prvič »med samimi

invalidi«, misli, da je to druščina ljudi, ki
se ne znajo ali ne zmorejo poveseliti in
se držijo le vsak zase. Seveda, tudi taki
so med nami, imajo svoj mir, če ga
hočejo imeti, to nikogar ne moti. A se
zgodi, da se tudi taki vključijo v
družbo, ko dobra volja preskoči od
enega na drugega.
Tako je bilo na enem zadnjih skupnih
večerov, ob živi glasbi, ko smo
nazdravljali našemu Petru za njegov
jubilej. Najprej v ožjem krogu, nato v
malo širšem, naenkrat pa – smo bili
skupaj vsi. Prepevali smo, oči so žarele
tudi tistim, ki so se vedno držali bolj
nazaj. Ob živi glasbi - nato naenkrat
sledi »damen val.« Mojca odpelje
svojega Metoda na vozičku, vidi se, da
ne plešeta prvič. Opogumita ostale.
Naenkrat plešem valček z Marinino
mamo, v nerodnih coklah. Jih
sezujem, da ne bi bilo nesreče. Hoj, za
nama so naenkrat še drugi. Grem po
mojega Francija, zapleševa – Franci z
usti »pleše« voziček, jaz ga ob njem
»vodim« za roko. Nato grem še po
Anico na vozičku, se vrtiva. Gane me,

ko se mi že med plesom zahvaljuje,
kako da si zanjo vzamem čas. »Pa
dajte no, to pa res ni nič«, ji odvrnem
in že se zvijava naprej.
Naenkrat pogledam nazaj – in me
skoraj zadene kap. Franc iz Prlekije na
vozičku pleše z natakarico Gajo in
naenkrat vstane. In oba stoje plešeta
valček. Res, prizor, ki ga ni mogoče
pozabiti. Naj mu zdravje služi, da bo
drugo leto le še na berglah ali brez
njih. Glasbenik nas zna spremljati, Gaja
pa nas podžge še bolj. Popelje nas v
kačo
plesalcev
na
vozičkih,
spremljevalk in spremljevalcev, ki se
kar ne neha. Nepozabno. Moj Franci, ki
je slavje počastil še z Zdravljico, pravi:
»Ta večer je dokaz, kako se lahko
udeleženci rehabilitacije zabavajo
vsem omejitvam navkljub. Sami, le
malo nas je treba spodbuditi. Ta večer
je pokazal, kako malo je treba, da se
dobra volja prenese na vse, da se tudi
naslednje jutro vidimo in pozdravimo
drugače kot prej. Lepše nam je«.
Vidimo se prihodnje leto. Hvala vsem,
ki nam to omogočate.
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MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA 2021

V vseslovenskem tekmovanju v
urejenosti in gostoljubnosti, v katerem
Turistična zveza Slovenije kot
organizator posebno pozornost
posveča zelenemu turizmu in
trajnostnemu razvoju, so sodelovali
številni slovenski kraji/mesta ter drugi
deležniki v turizmu. Za slovenske kraje
je akcija to, kar so za gostince
Michelinove zvezdice – prestižno
priznanje, da se njihov kraj v
turističnem smislu razvija zelo
uspešno.
Strokovno komisijo Turistične zveze
Slovenije (TZS) je sestavljalo 20
strokovnjakov z različnih področij,

med drugimi krajinarji, geografi,
turistični delavci in etnologi, ki so do
konca avgusta Slovenijo prečesali po
dolgem in počez. Po trije ocenjevalci
so obiskali vsako od destinacij in jo
točkovali. Obiskali so tudi Youth
hostel Ars Viva in mu med hostli
podelili drugo mesto v Sloveniji.
Strokovna komisija je podelila tudi
dve posebni priznanji – prvo
je romalo v roke Zavrha pri Lenartu,
prejel pa ga je tudi projekt Expano ter
Soboško jezero.

Oglas
FORD FOCUS karavan 1,5 TDCi, Titanium
Powershift
Letnik: 2017, diesel, prevoženih ima 182 000 km,
motor: 88 kW (120 KM), avtomatski menjalnik,
temno siva metalik, vgrajene ima originalne in
homologirane komande za upravljanje za invalida.
Cena: 12.800 €.
Kontakt: 031 224 805, Andrej
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Priznanje direktorici Sanji Ivić (Foto: Ars Viva)
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ZAHVALA
Spoštovane bralke in bralci Paraplegika, vsem Vam, ki ste naši organizaciji v letu 2021 preko različnih donacij namenili
materialne ali finančne prispevke, se najlepše zahvaljujem. Hvala tudi vsem stalnim in občasnim darovalcem, ki ste
prostovoljne prispevke prispevali preko položnice, ki spremlja vsako izdajo glasila. Ostanite še naprej povezani z nami.
Zagotavljam Vam, da smo vse donacije, zbrane na ta način, smotrno porabili za izboljšanje kvalitete življenja naših članic in
članov skozi različne programe, ki jih izvajamo v Zvezi paraplegikov Slovenije. Sporočam Vam, da bomo z vašimi
prostovoljnimi prispevki in donacijami tudi v prihodnje odgovorno ravnali. Donirate jih lahko na naš TRR številka:
03170-1001146571, sklic 1969.
V tej izdaji glasila Paraplegik vas spremlja tudi priložen obrazec z že plačano poštnino za 1 % dohodnine v dober
namen!
Vsak državljan Republike Slovenije lahko do 1 % svoje dohodnine nameni tudi Zvezi paraplegikov Slovenije. To
lahko storite do 31. decembra. Zato vas naprošam, če imate namen postati nevidni darovalec, pohitite.
Plemenito dejanje ne vpliva na višino plačila vaše dohodnine. Če se za donacijo dohodnine ne odločite, se vaša
dohodnina vrne v proračun RS.
Vašo dohodnino, ki jo boste namenili Zvezi paraplegikov Slovenije, bomo porabili izključno za akcijo Gibalno
ovirani gore osvajajo (GOGO), Čebelarsko sekcijo invalidov na vozičkih ter za sozaložništvo slikanic in knjig, ki
jih napišejo naši člani.
Če ste nam že namenili del dohodnine, vam ni treba ponovno izpolnjevati obrazca. Za to vašo gesto se vam ob
tej priložnosti še posebej zahvaljujemo.
Vsem Vam, ki se odločate, da nesebično postanete nevidni spremljevalec Zveze paraplegikov Slovenije, želimo miren in
doživet božič, ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti, v novem letu 2022 pa veliko zdravja in osebne sreče.
Dane KASTELIC,
Zveza paraplegikov Slovenije
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V SPOMIN ŽELJKU GECIJU
Skoraj leto in pol je že, odkar Željka ni več med nami, a v društvu
in med našimi člani še vedno teče beseda o njem. Pogovori
tečejo o dogodivščinah z njim, o srečanjih, resnem delu, o
njegovih družinskih zadevah. Že ob slovesu smo si prijatelji
dejali, da bomo poleti obiskali njegov grob. Situacija s Covid-19
je spremenila potovalne pogoje, zato smo odlašali in tako je
prišel september. Padla je odločitev, da gremo v Koprivnico na
Hrvaško, na Željkov grob.
Natančneje, v Subotico Podravsko, smo se odpravili v petek, 24. septembra zjutraj, z dvema kombijema.
Njegov najboljši prijatelj Miško je šel seveda z nami. Zbrali smo se v Postojni in z dobro voljo in veselim
razpoloženjem odpravili na pot. Včasih je Željko organiziral izlete, srečanja in vse je moralo biti vnaprej
dogovorjeno in znano. Hotel je imeti nadzor, najbolj se je zanesel na svojo presojo. Z njegovo smrtjo smo
izgubili človeka, na katerega smo lahko vedno in ob vsaki priložnosti računali in to zato, ker nas je poznal,
osebno poznal, se z nami srečeval, z nami delal in redno dihal, trpel, se veselil, z nami živel.
Na Hrvaškem smo pod Miškovim vodstvom zavili na »špricar« v domačo gostilno. Potem pa v domačo
cvetličarno po lepo ikebano, ki je nosila napis »Željko, pogrešamo te! Člani DPIK«. O Željku imamo vsak
svoj spomin. S temi spomini smo se srečali z domačimi. S Sestro Sanjo, z njenim možem Đurom in drugimi
smo skupaj odšli na grob. Tam smo se poklonili spominu nanj in na vse tisto, kar je naredil dobro za DPIK.
Željka Gecija bomo še vedno vsi pogrešali predvsem zato, ker je imel odnos do sveta okrog sebe, do sveta,
ki ga je opazoval ter kot invalid poznal od spodaj, predvsem pa je imel odnos do ljudi, do vseh nas. Z
osebnimi poznanstvi je sodeloval in pomagal, kjerkoli je mogel, nikdar nas ni delil, vedno je pomagal
vsem, kjerkoli je mogel.
Domačim se zahvaljujemo za topel sprejem in za pogostitev!

POSLOVIL SE JE JANEZ UČAKAR
(1971–2021)

JANI, POČIVAJ V MIRU.
NEKOČ SE SREČAMO TAM ZA MAVRICO,
KJER PRAVIJO, DA NI TRPLJENJA IN NE SLOVESA.
V 51. letu se je za vedno poslovil naš član in prijatelj Janez Učakar. Skoraj tri
desetletja je aktivno sodeloval pri vseh dejavnostih našega društva, predvsem
pa se je posvetil športu.
S košarko na vozičkih se je začel ukvarjati leta 1991, s košarkarsko ekipo našega
društva je kar šestnajstkrat slavil zmago na državnih prvenstvih. Kot reprezentant je prvič zastopal
slovenske barve leta 1994 na evropskem prvenstvu na Poljskem, v zadnjih letih pa je v slovenski
košarkarski reprezentanci na invalidskih vozičkih prevzel vlogo pomočnika selektorja.
Rad je imel naravo in šport – preizkušal se je v atletiki in kegljanju, pozimi se je rad podal na smučarske
strmine, v toplejših mesecih pa raziskoval naravo s freewheelom ali štirikolesnikom, se podal na maraton
ali užival na morju. Rad je plesal. Rad je imel izzive. Rad je rezbaril. S pozitivno naravnanostjo in voljo je bil
zgled marsikomu izmed nas in bo za vedno ostal delček v mozaiku naših življenj.
V imenu Društva paraplegikov Gorenjske izrekamo iskreno sožalje svojcem in prijateljem. Ohranili
ga bomo v lepem spominu.
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POSLOVILI SO SE
Rajmond KLENOVŠEK, član DP ljubljanske pokrajine, rojen 23. 1. 1944
Nezira HAJDIĆ, članica DP severne Primorske, rojena 27. 5. 1964
Franc REŠETIČ, član DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja, rojen 12. 5. 1934
Roman GRUNTAR, član DP severne Primorske, rojen 1. 2. 1965
Maks PUKŠIČ, član DP Podravja, rojen 13. 10. 1939
Kristina Marija FIŠER, članica DP ljubljanske pokrajine, rojena 21. 9. 1942
Janez UČAKAR, član DP Gorenjske, rojen 7. 4. 1971

BORISU V SLOVO
Prenekateri dom članov naše prostrane regije je presenetila in hkrati prizadela
vest o smrti dolgoletnega člana in ravno tako dolgoletnega predsednika
našega društva, Borisa Lipicerja.
S težko invalidnostjo, ki ga je prizadela, se je soočal vrsto desetletij. Z močno
voljo do življenja in vztrajnostjo ter ob neprecenljivi podpori žene Irene, hčerke
Katje in sina Tomaža mu je uspelo, da se je uspešno rehabilitiral in tako tlakoval
novo življenjsko pot.
Kmalu po včlanitvi v društvo je pričel aktivno sodelovati in nas s svojimi dejanji
prepričal, da mu je bilo vredno zaupati mesto predsednika. Odlika njegove
osebnosti je bila v tem, da je imel poseben čut in obilico znanja in izkušenj, ki
jih je nesebično razdajal vsem nam, ki smo to potrebovali oz. mu želeli prisluhniti. To potrjuje tudi dejstvo,
da smo mu vodenje društva zaupali kar 30 let.
Začutil je, da se mora počasi odpovedati tej dolžnosti in predsednikovanje prepustiti mlajšim
generacijam, kar pa ni pomenilo, da se je delu v društvu povsem odpovedal. Nasprotno, prevzel je naloge
podpredsednika in bil aktiven član upravnega odbora vse do izteka življenjske poti.
Dragi Boris, poslovili smo se prekrasnega septembrskega dne s hvaležnostjo za vse, kar si storil za nas in
naše društvo.
Počivaj v miru, pogrešali te bomo!

Društvo paraplegikov
severne Primorske
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EDO CERKVENIK JE
PRAZNOVAL 80-LETNICO
Edo se je ponesrečil leta 1958 pri
rosnih 18 letih, ko je bil vpisan v IKŠ v
Kopru. Pri izlivu Rižane v morje se je
kopal s prijatelji. Takole pripoveduje:
»Desetega maja sem se prvič kopal v
morju. 13. maj, le tri dni kasneje, pa je
bil zame usoden. Ob izlivu Rižane v
morje je bilo. Prišel sem zadnji. Slekel
sem se, že so me sošolci prijeli in pustil
sem jim, da so me vrgli v Rižano. Ko
sem se skobacal na breg, so bili že vsi
v morju. Stekel sem po nasipu in
skočil. Z glavo sem zadel v skalo in
čeprav me ni preveč bolelo, se nisem
mogel niti premakniti. Sošolci so me
zvlekli na suho in videl sem Karla
Straška, da je stekel po pomoč. Čez
nekaj časa so prišli z nosili in me
odnesli do rešilca. Odpeljali so me v
staro izolsko bolnišnico. Tu so me
slikali in takoj odpeljali v Ljubljano. V
Ljubljani so mi zašili rano na glavi,
potem pa začeli vrtati z nekim
svedrom, ki je škripal, v lobanjo.
Čeprav me ni preveč bolelo, sem kričal
od strahu, saj nisem vedel, kaj je z
mano. Mislil sem, da mi bodo odprli
lobanjo, a so mi vstavili le ekstenzijo.
Znašel sem se v »stranski sobi« na
nevrokirurgiji.«
Večino njegovega življenja je
zaznamovalo radioamaterstvo, na
katerega je zelo ponosen in je še eden
od redkih aktivnih radioamaterjev. Bil
pa
je
tudi
član
olimpijske
reprezentance v Heidelbergu leta
1972. Sodeloval je v metu diska in
krogle, kasneje pa je metal kij.
Kot tetraplegik se je potrudil in naučil
voziti avto s prilagojenimi komandami
in v tistem času ga ni bilo za ustaviti.
Rad je hodil na obnovitveno
rehabilitacijo v Laško, kjer sta s
pokojnim Viktorjem Brezovnikom rada
igrala šah. Šah je tudi aktivno igral v
ekipi DPIK. Znal je poiskati zanimivosti,
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novosti, prednosti, bil je neutruden
zagovornik izmenjave znanja in
izkušenj. Če je bil v mladih letih malo
sramežljiv do nežnega spola, je v
zrelejših letih to izgubil. Rad se je ozrl
za kakšno lepotico in se kdaj pa kdaj
tudi zaljubil.
Edo Cerkvenik je bil vedno
hudomušen, zabaven, družaben in
nasmejan sogovornik. Bil je iskren in
iskriv, saj nas je vedno znal nasmejati
do solz. Tudi zdaj, ko je malo opešal, je
še vedno pripravljen povedati kakšno
šalo iz svojega življenja.
Na rahlo deževen dan, 26. oktobra
2021, smo se zbrali člani DPIK ter ga
obiskali. Ob obisku je bil sicer v
postelji, vendar nas je bil izredno vesel.
Ker je Edko ta pravi Primorec, velik
ljubitelj pršuta in refoška, je bilo darilo
zadetek v polno.

Sprejela nas je njegova snaha Ivanka,
ki kot mama skrbi zanj, ter nas prijazno
pogostila. Dodobra smo se naklepetali
ter obujali spomine na njegovo
dolgoletno živahno ter zanimivo
življenjsko pot. Obhajanju svojih
rojstnih dni je iz več ozirov težko
pobegniti. Če ne drugače, te pocukajo
za rokav. Bolj zanimivo je, ko takšen
datum doleti prijatelja. Zaželiš mu vse
najboljše, dodaš kakšno hudomušno
in ponovno ugotoviš, kako minevajo
leta.
Edo Cerkvenik si brez dvoma za svojo
bogato življenjsko pot in delo zasluži
vse spoštovanje in priznanje. Kot
človeku širokega srca mu želimo še
nadaljnja uspešna in zadovoljna leta!

[ RAZVEDRILO ]

KVIZ ZA RAZVEDRILO 56
Rešitev kviza iz številke 166:
ČE SE DREVJE ZGODAJ OBLETI POLJE OB LETU DOBRO RODI.

Pri vsaki številki so navedeni 3 odgovori. Odločite se za pravilni odgovor in s črko, ki je pri njem, nadomestite povsod v liku tisto
številko. Vse črke v liku, brane vodoravno, dajo slovenski pregovor.
1. Koliko m2 ima en hektar?
B - 1000
I - 10.000
V - 100.000

7. Kakšne barve je smaragd?
N - rdeče
Ž - modre
H - zelene

13. Kaj je Valah?
C - skopljen oven
T - skopljen žrebec
P - skopljen bik

2. Kdo je avtor glasbe za popevko
Zemlja pleše?
O - Mojmir Sepe
C - Jože Privšek
T - Jure Robežnik

8. Katera država je prodala Aljasko
ZDA?
L - Rusija
F - Velika Britanija
Š - Francija

14. Kateri Prešernov prijatelj je
utonil v Savi?
U - Andrej Smole
Ž - Janez Bleiweis
M - Matija Čop

3. Talin je glavno mesto:
A - Litve
E - Estonije
Z - Latvije

9. Kje se nahaja stadion Matije
Gubca?
H - v Brežicah
S - v Krškem
R - v Črnomlju

15. Koliko je vsota uradnih
evrskih bankovcev in kovancev?
B - 888,88
D - 893,55
O - 1155,66

10. Kaj je svišč?
A - avrikelj
Z - encijan
J - murka

16. Kaj merimo z batimetrom?
F - gostoto megle
R - globino morja
S - slanost morja

4. Iz katerih oreščkov je narejen
marcipan?
Č - iz lešnikov
J - iz arašidov
A - iz mandeljnov
5. Katera je najsvetlejša zvezda v
ozvezdju orla?
K - Atair
D - Spika
U - Arktur

11. Kdo je napisal
Šivanke in škarjice?
E - Neža Maurer
Č - Dragotin Kette
T - Kristina Brenk

pravljico

6. Kdo je režiral film Sreča na
vrvici?
M - Tugo Štiglic
S - Jože Gale
P - Janez Kovačič

12. Koliko emiratov sestavlja
Združene Arabske emirate?
I-5
Š-7
V-9

17. Kdo je avtor slike Nočna straža?
N - Rembrandt
B - Rubens
T - Van Gogh

Zveza paraplegikov Slovenije ima
vzpostavljen in ustrezno
vzdrževan sistem, ki izpolnjuje za‐
hteve dokumenta
NVO – standard kakovosti
2008.
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Rešitev križanke iz 166. številke: PARALIMPIJSKE IGRE, FRANČEK GORAZD TIRŠEK

Nagrajenci križanke iz 166. številke Paraplegika: 1. Slavko BOBNARIČ, Dolga Lesa 11, 2270 Ormož, 2. Vojko RENKO, Smledniška
cesta 59, 4000 Kranj, 3. Darinka KOSTEVC BLESCH, Beblerjev trg 12, 1000 Ljubljana.
Pravilno geslo pošljite do 11. februarja 2022 po pošti na naslov:
Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, p. p. 5714, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@zveza-paraplegikov.si.
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